
 

 

 

 

 

 

 

(1) ડિસિ લન શ દ કઈ ભાષા પરથી ઉતરી આવેલ? 

(A) ીક  

(B) લટેીન  

(c) િહ દી 

 (D) ફારસી 

(2) એ ર ટોટલ ાનન ેકેટલી િવ ાશાખાઓમાં વગ કતૃ કર ેછે? 

  (A) 3 
(B) 5 
(C) 7  
(D) 9  

(3) “Knowledge is justified true belief” ાનની યા યા કોના મત મુજબની છે? 

(A) Plato  
(B) Dewey 

  (C) Ncf-2005.  
(D) Deng. Z  

(4) NCFનું પૂ  ંનામ 

(A)National curriculum framework 
(B) National currculum framwork. 
(C) National curriculum fremework 

 (D)National curriculam framework. 
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(5) PPTનું પૂ  ંનામ 

(A) પાવર પોઈ ટ ઝે ટશેન  

(B) પોઇ ટ પાવર ેજનટશેન  

(C) પાવર પોઇ ટ ટી ચગ 

  (D) પાવર પાવર ેઝ ટેશન 

 (6) િવ ાશાખાકીય ાનના કારોમાંથી ખોટો િવક પ કયો છે? 

(A) બહુ િવ ાશાખાકીય ાન  

(B) અંતર િવ ાશાખાકીય ાન 

  (c) ાિંત િવ ાશાખાકીય ાન 

  (D) ોસ િવ ાશાખાકીય ાન . 

 (7) િબ લન ેિવ ાશાખાઓના વગ કરણમાં કેટલા પ રણામોન ેલ યમા ંલીધા છે? 

(A) 2 
(B) 3 

(C) 4 

(D) 5  

(8) ભારતમાં મુદિલયાર કિમશન કયા વષમાં આ યુ?ં  

(A) 1952-53 

(B) 1950-51 

(C) 1967-68 

(D) 1964-66 

(9) કોઠારી કિમશન કયા વષમા ંઆ યુ?ં  

(A) 1963-64 
(B) 1962-63 

(C) 1950-51 

(D) 1964-65 
 
 
 



 

 

(10) NPE નું પૂ ં નામ જણાવો  

(A) National policy on Education. 
  (B) National power on Education. 
  (C) National policy in Education. 
  (D) National policy of Education. 

 (11) િહ દ ુકોલેજ કલક ાની થાપના કયા વષમા ંથઈ હતી?  

(A) 1920 
(B) 1821 

(C) 1822 

(D) 1823 

(12) ૧૮૨૬માં કઈ કોલેજની થાપના થઇ હતી? 

  (A) વદેાતં કોલજે 

(B) હદ ુકોલેજ 

(C) મરાઠી કોલેજ કોલેજ 

(D) બંગાળી કોલેજ  

(13) NCERT વારા કઇ સાલમા ંસૌ થમ અ યાસ મ ઘડવામા ંઆ યો? 

  (A) 1966 
(B) 1968 

(C) 1978 

(D) 1970 

(14) ઈ.સ. 2000મા ંકયો રા ીય અ યાસ મ અમલમા ંઆ યો? 

  (A) ચોથો 

(B) ીજો 
  (C) ચોથો 

  (D) પાંચમો 

(૧૫) િહ દ ુકોલેજની થાપના કોણે કરી હતી?  

(A) વામી િવવેકાનંદ  

(B) રા  રામમોહનરાય 



 

 

  (C) રાધા કૃ ણ 

(D) મનમોહન સહ 

 (16) રા  રામમોહનરાયનો જ મ યાર ેથયો હતો? 

(A) 28 જૂન 1772 

  (B) 22 મ ે1872 

(C) 28 જૂન 1872 

  (D) 22 મ ે1772 

(17) રા  રામમોહનરાય શનેા િવરોધી હતા? 

  (A) સતી થા 

(B) મૂ તપૂ  

  (C) કમકાંડ 

  (D) આપલે તમામ 

(18) ગાંધી એ પાયાના િશ ણની િહમાયત કયા વષમા ંકરી હતી? 

(A) ૧૮૩૭ 

  (B) ૧૯૩૬  

(c) ૧૯૩૭  

(D) 1836  

(19) રા  રામમોહનરાય વારા 1826મા ંકઈ કોલેજની થાપના કરાઈ હતી? 

(A) વદેાતં કોલજે 

  (B) િહ દ કોલેજ  

(c) આયવુદ કોલેજ 

(D) મુિ લમ કોલેજ 

 

 



 

 

 (20) “અ યાસ મ એ શૈ િણક અનુભવોનો સરવાળો છે જેન ેબાળકો શાળામા ં ા ત કર ેછે.” આ 

યા યા કોણે આપી? 

(A) એચ રોબટ બેક  
(B) ડબ ય ુવો ટર કુક 

  (C) A અન ેB બનંે 

(D) એક પણ નહ  

 (21) અ યાસ મના મુ ય આધારો કેટલા છે? 

(A) 6 
(B) 4 

(C) 7 

(D) 3 

(22) અ યાસ મના આધારો કયા કયા છે? 

(A) દાશિનક આધાર  

(B) સામાિજક આધાર  

(C) ઐિતહાિસક આધારો 

  (D) A, B અન ેC ણયે 

(23) યોજનવાદી ક ે યવહારવાદી અ યાસ મની િવચારધારા કયા થળ ેિવકાસ પામી? 

(A) લે ડ  

(B) અમે રકા 
(C) ભારત  

(D) પાન 

(24) અ યાસ મન ેઅસર કરતા પ રબળો કયા છે? 

(A) સમાજ 

  (B) શીખવનાર 

  (C) િવષય અન ેિવષયવ ત ુ

  (D) A, B અન ેC ણયે 



 

 

(25) પા ય મના મુ ય વ ેકેટલા કાર છે? 

  (A) એક 

(B) બ ે 

(C) ણ 

(D) ચાર.  

(26) એક કરતા ંવધ ુિવ ાશાખાકીય ાનના ઉપયોગ વારા સમ યાઉકલે? 

(A) ઑતરિવ ાશાખાકીય ાન 

  (B) બહુ િવ ાશાખાકીય ાન 

(C) ોસ િવ ાશાખાકીય ાન  

(D) ા સ િવ ાશાખાકીય ાન 

(27) બ ેિવ ાશાખાઓના ાનને અિત મીન ેનવું ાન ા ત થાય? 

(A) બહુ િવ ાશાખાકીય ાન  

(B) ા સ િવ ાશાખાકીય ાન  

(C) અંતર િવ ાશાખાકીય ાન 

(D) ોસ િવ ાશાખાકીય ાન 

(28) એક િવ ાશાખાના પાસાઓન ેઅ ય િવ ાશાખાની પ રભાષામા ં પ  કરતું ાન?  

(A) બહુ િવ ાશાખાકીય ાન 

(B) ોસ િવ ાશાખાકીય ાન  

(C) ા સ િવ ાશાખાકીય ાન 

  (D) અંતર િવ ાશાખાકીય ાન 

(29) સારા અ યાસ મના લ ણો જણાવો 

  (A) સમાજ કેિ ત 

(B) વૃિ  કેિ ત  

(C) િવષય સાથ ેઅનુબંધ ધરાવતો 

(D) ઉપર ના તમામ 



 

 

(30) યિ ત વબળ ેઅનુભવ-, તક , બૌિ ધક યાઓમાંથી પસાર થઈન ે ાન મેળવે એટલ_ે_____ 

(A) સસુગંત માળખાકીય ાન 

(B) સં કૃિત વતં  ાન  

(C) વયૈિ તક ાન 

(D) ચચાકીય ાન 

(31) એક કરતા ંવધ ુ યિ તઓની કોઈ એક િવષય ઉપર િવશદ ચચાના પ રણામ/ે પ રપાક પ ેપેદા થતું ાન 

એટલે_________ 

(A) ચચાકીય ાન   

  (B) વૈયિ તક ાન 

(C) વાહી અન ેિછ ત રચના વાળ ુ ાન 

(D) સં કૃિત વતં  ાન 

(32)  કોલોનાઈઝેશન િ ટશ કોલોનીની િશ ણ ણાલીના મતારોપણની િહમાયત કોણે કરી? 

(A) લેટો 

(B) ો એ ડ ો 

(C) હોન ડયુઈ  

(D) મકેોલ ે

(33) "અ યાસ મ એ શૈ િણક અનુભવોનો સરવાળો છે જેન ેબાળકો શાળામાં ા ત કર ેછે" આ યા યા 

કોણે આપી. 
(A) હેનરી 

  (B) મુનરો 

  (C) એચ રોબટ બકે અન ેડ ય ુવો ટર કૂક  
(D) આર. ડોલ 

 

 

 



 

 

(34) કયું પ રબળ અ યાસ મન ેઅસર કરતું નથી? 

(A) િવ ાથ  

(B) શાળા 

(C) િવષય િવષયવ ત ુ 

(D) વાથ  પણ 

(35) પા ય મના કારો કેટલા છે? 

  (A) બ ે

(B) ણ   

(C) ચાર 

(D) પાંચ 

(36) નીચેનામાથંી કયો પા ય મનો કાર નથી?   

(A) રૈિખક પા ય મ 

(B) સ પલ પા ય મ  

(c) િ કોણ પા ય મ  

(D) િપરાિમડ પા ય મ 

(37) રોમીઝોવ કી મોડેલ કયા પા ય મન ેઅનુસર ેછે? 

(A) રિૈખક પા ય મ 

(B) સ પલ પા ય મ  

(C) િપરાિમડ પા ય મ 

(D) એક પણ નહ  

(38) િવષયવ ત ુિવ ાથ ની મરન ેઅનુ પ હોવુ ંજોઈએ? 

  (A) વિૃ નુ ંિસ ધાંત 

(B)  ઉપયોગીતાનો િસ ધાતં   

(C) પ રપ વતાનો િસ ધાતં  

(D) વૈ દક જ રયાતોનો િસ ધાંત  



 

 

(39) દેશવાદ, િતવાદ, કોમવાદ, આતંકવાદ જેવા નો દૂર કરવા માટ ેજ રી યાલ_______ 

(A) સં દાિયક યાલ 

  (B) િબનસાં દાિયક યાલ  

(C) સ પલ યાલ  

(D) એક પણ નિહ 

 (40) "આપણે જે કહીએ છીએ કે બોલીએ છીએ તેનાથી વધારે આપણે ણીએ છીએ "આ વા ય કોનુ ં 

છે?   

(A) માઈકલ પોલે ચી 
(B) જયોનડયુઈ 

(C) વા કો-દ-ગામા 

  (D) એ ર ટોટલ       

 (41) પા ય મમા ંિવષયવ ત ુગોઠવણીના પાસા કેટલા છે? 

(A) બ ે

(B) ણ 

(c) ચાર  

(D) પાંચ પા ય મ 

 (42) િવષયવ ત ુગોઠવણીના પાસાઓમાં કયો િવક પ ખોટો છે? 

  (A) અિમતા 

(B) સાત ય 

(C) એકીકરણ  

(D) િમકતા 

 

 

 



 

 

(43) અ યાસ મન ેઅસર કરતા પ રબળોમા ંકયો િવક પ ખોટો છે? 

(A) સમાજ 

  (B) િવ ાથ  

  (C) િવષયવ ત ુ

  (D) અ યયનની ગોઠવણી ન કરવી   
(44) અ યાસ મ એવા અનુભવોનું સમ  પ છે, જેન ેશાળાના માગદશનમા ંશીખનારન ેઆપવામા ં

આવે છે?  

(A) આર ડોલ 

  (B) મુનરો  

(C) હેનરી જે. ઓટો 

  (D) કિનઘમ 

 (45) અ યાસ મ કોનો કોનો સમાવેશ થાય છે? 

(A) પા ય મ અન ેપ ધિત  

(B) િવષયવ ત ુઅન ેપરી ણ 

  (C) યેયો, હેતુઓ  

(D) (A) (B) અને (C) ણયે  

(46) અ યાસ મના આધારો કેટલા છે?  

(A) 5 
(B) 6 
(C) 7 
(D) 8 

(47) "Knowledge is denoted as an inference from evidence" કોના મત?ે  

(A) Plato 
(B) Dewey 
(c) Debo 
(D) NCF-2005 



 

 

(48) ‘કલમી વૃ  ઉપર અ ય વૃ ની ડાળ કલમ કરવામા ંઆવ ેતો અ ય ડાળ પર કલમી વૃ  ઉગે છે’ આ 

ઉદાહરણ કઈ િવ ાશાખાકીય ાનનું છે? 

  (A) ોસ િવ ાશાખાકીય ાન 

  (B) અંતર િવ ાશાખાકીય ાન 

(c) બહુ િવ ાશાખાકીય ાન 

  (D) ા સ િવ ાશાખાકીય ાન 

(49) ડિસિ લન શ દ કયા લે ટન શ દ ઉપરથી ઉતરી આવેલો છે?  

(A) Discipulus 
(B) Disicilus 
(c) Dicipul  
(D) Disipulus 

(50) 'િવ ાશાખા' શ દ નો અં ે  શ દ શુ ંથાય?  

(A) Discipline 
(B) Disipline 
(c) Displine 
(D) Diseline 

(51) Curriculum શ દ કયા લે ટન શ દ માથી ઉ ભ યો છે?  

(A) Currere 

(B) currara 
(c) currera 
(D) cueera 

                    
 
 

 

Best of Luck 


