Dr. Babasaheb Ambedkar Open University
Term End Examination July – 2018
Course

:

BDP

Date

: 14/07/2018

Subject Code

:

FEG-01

Time

: 03:00pm to 04:30pm

Subject Name

:

બુનિયાદી પાઠ્યક્રમ : અંગ્રેજી

Duration

: 1.5 Hours

Max. Marks

: 35

Q- 1. Read the passage carefully and answer questions given below:
(12)
Marie Curie was one of the most accomplished scientists in history. Together
with her husband, Pierre, she discovered radium, an element widely used for treating
cancer, and studied uranium and other radioactive substances. Pierre and Marie’s
amicable collaboration later helped to unlock the secrets of the atom.
Marie was born in 1867 in Warsaw, Poland, where her father was a professor
of physics. At an early age, she displayed a brilliant mind and a blithe personality.
Her Great exuberance for learning prompted her to continue with her studies after
high school. She became disgruntled, however, when she learned that the university in
Warsaw was closed to woman. Determined to receive a higher education, she
defiantly left Poland and in 1891 entered the Sorbonne, a French university, where
she earned her master’s degree and doctorate in physics.
Marie was fortunate to have studied at the Sorbonne with some of the greatest
scientists of her day, one of whom was Pierre Curie. Marie and Pierre were married
in1895 and spent many productive years working together in the physics laboratory.
A short time after they discovered radium, Pierre was killed by a horse-drawn wagon
in 1906. Marie was stunned by this horrible misfortune and endured heartbreaking
anguish. Despondently she recalled their close relationship and the joy that they had
shared in scientific research. The fact that she had two young daughters to raise by
herself greatly increased her distress.
Curie’s feeling of desolation finally began to fade when she was asked to
succeed her husband as a physics professor at the Sorbonne. She was the first woman
to be given a professorship at the world-famous university. In 1911 she received the
Nobel Prize in chemistry for isolating radium. Although Marie Curie eventually
suffered a fatal illness from her long exposure to radium, she never became
disillusioned about her work. Regardless of the consequences, she had dedicated
herself to science and to revealing the mysteries of the physical world.
1.

2.

The Curies’ ……… collaboration helped to unlock the secrets of the atom.
(a) friendly
(b) competitive
(c) courteous
(d) industrious
(e) chemistry
Marie had a bright mind and a ……….. personality.
(a) strong (b) lighthearted
(c) humorous (d) strange
(e) envious

3.

When she learned that she could not attend the university in Warsaw, she felt
……….. .
(a) hopeless
(b) annoyed
(c) depressed
(d) worried
(e) None of the above
4. Marie ………. by leaving Poland and traveling to france to enter the Sorbonne.
(a) challenged authority (b) showed intelligence
(c) behaved
(d) was distressed
(e) Answer not available
5. ……………. she remembered their joy together.
(a) Dejectedly
(b) Worried (c) Tearfully (d) Happily
(e) Irefully
6. Her ……….. began to fade when she returned to the Sorbonne to succeed her
husband.
(a) misfortune
(b) anger
(c) wretchedness
(d) disappointment
(e) ambition
Q-2 (A) Fill in the blanks with proper form of verb given in the bracket:
(any five)
(05)
1. His courage ………… him (forsake)
2. The terrified people ………… to the mountains. (flee)
3. The police ………… no stone unturned to trace the culprits. (leave)
4. The robber ………… him a blow on the head. (strike)
5. It is not worth ……….. so much money for this concert. (pay)
6. The criminal ………… the victim with a blunt object. (attack)
Q-2

(B) Fill in the blanks with a, an, the.
1. My daughter is learning to play …………. violin at her school.
2. Please give me ………… cake that is on the counter.
3. I lived on ……….. Main Street when I first came to town.
4. My husband’s family speaks ………. Polish.
5. ………. apple a day keeps the doctor away.
6. Our neighbours have ………… cat.

(05)

Q-3

(A) Turn into passive voice.
1. We ate rice.
2. I was eating rice.
3. I had given a book.

(03)

Q-3

(B) Write a paragraph on any one of the following:
1. I like playing on the computer.
2. How can you save the environment?
3. My attitude towards sport

(05)

Q-3

(C) Write a dialogue on any one of the following:
1. A dialogue between a policeman and a student
2. A dialogue between a student and a bus conductor about fair
3. A dialogue between two friends regarding prayers

(05)

************

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University
Term End Examination July – 2018

1

2

Course

: FGP

Date

: 16/07/2018

Subject Code

: FGP-01

Time

: 04:30pm to 06:00pm

Subject Name

: હિન્દ સ્વરાજ

Duration

: 1.5 Hours

Max. Marks

: 35

હ દ
િં સ્વરાજની નવી આવ ૃત્તિ કઈ સાલમાાં બ ાર પડી તી?
(A) 1940
(B) 1941
(C) 1942

“ત્યારે તો બાપુજી” તમારો ઝઘડો પત્રોની સામે નહ પણ અત્યારે ચાલી ર લ
ે ા યાંત્રોના દુરુપયોની
સામે છે ? આ ત્તવધાન કોણ બોલે છે ?
(A) ગાાંધીજી
(B) રામચાંદ્ર

3

(C) વાચક

(D) ગોખલેજી

(C) 1919

(D) 1908

હ િંદ સ્વરાજ પુસ્તક કઈ સાલમાાં લખાયુાં ત?ુાં
(A) 1920

4

(D) 1943

(B) 1909

પ્રોફેસર ગોખલેએ પ્રજાને તૈયાર કરવા ખાતર પોતાના કે ટલા વર્ષ ભિખારી સ્સ્િત્તતમાાં ર ી આપયાાં
તાાં?
(A) 20

5

(D) વાચક

(B) ત્તમ.કોલે

(C) ઈશુ ભિસ્તી

(D) રે િબોન

(B) 20

(C) 25

(D) 23

(B) શ્રીમતી વાહડયા

(C) લોડષ લોધીયન

(D) ત્તમ.કોલે

ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલેએ કઈ સાલમાાં અંગ્રેજી અનુવાદ જોયો.
(A) 1913

10

(C) અત્તધપત્તત

હ િંદ સ્વરાજનો અંગ્રેજી અનુવાદ કોણે કયો?
(A) ત્તમ. કે લનબેંક

9

(B) ગાાંધીજી

હ િંદ સ્વરાજના પ્રકરણો કેટલાાં છે ?
(A) 22

8

(D) 40

હ િંદ સ્વરાજને પ્રચાંડ પ્રિાવવાળાં પુસ્તક કરવુાં છે ?
(A) ગાાંધીજી

7

(C) 30

તમારા વ મ
ે ને સબુરી પકડી દુર કરવો એ મારી ફરજ છે . એ ત્તવધાન કોણ બોલે છે ?
(A) ગોખલે

6

(B) 10

(B) 1911

(C) 1912

(D) 1910

હ િંદ સ્વરાજ પુસ્તકનુાં ઉપોધ્ધાત કોણે લખયુાં છે ?
(A) મ ાદે વ દે સાઈ

(B) ગાાંધીજી

(C) ગોખલે

(D) વાચક

11

બાંગાળના િાગલામાાં કોનનો ફાળો તો?
(A) કે લન બેક

12

14

16

19

21

(C) ગોખલે
(C) ઓળખુાં છાં

(D) યહદ
ૂ ી
(D) માણુાં છાં.

(B) 1835

(C) 1836

(D) 183૩

(B) રાનડે

(C) ગાાંધીજી

(D) ગોખલે
(D) કબીર

એક નાનો છત્રીસ રોગને રે કોણ બોલે છે .
(B) લોકો

(C) બાળકો

કઈ પ્રજામાાં ધમષના બ ાને મ ા યુદ્ધો િયા છે .
(A) જાપાનીઝ
(B) અમેહરકન
(C) હ િંદીઓ

(D) જુવાનો
(D) ભિસ્તીઓ

સત્યાગ્ર નુાં સેવન કરતાાં શુાં ચાલ્યો જાયતો બેફીકર ર વ
ે ુાં ઘટે છે ?
(B) પૈસો

(C) ચારીત્ર્ય

(D) શીલ

(C) કે ળવણી

(D) છટકારો

હ િંદ સ્વરાજના 18 માાં પ્રકરણનુાં નામ જણાવો.
(B) સાંચાકામ

ઈંગ્લેંડ જેવુાં રાજ્ય િોગવે છે તે બરાબર નિી તે આપણને ન ઘટે આવુાં કોણ બોલે છે .
(A) ગોખલે

24

(C) પેગબ
ાં રમ મ્મદ (D) ગાાંધીજી

દયા ધરમ કો ભ ૂલ ૈ દે મુલ અભિયાન એ કોણે ગાયુાં છે .
(A) મુનશી
(B) મીરાાં
(C) ત ુલસી

(A) દારૂગોળો
23

(D) વાચક

અરજીએ લોકોને કે ળવવાનુાં સાધન છે .

(A) ધન
22

(C) ગોખલે

અંગ્રેજોએ મારામારી કરીને કઈ સાલમાાં વોટના ત્તવશેર્ કો લીધો.

(A) ઘરડાઓ
20

(B) ત્તમ. કોલે

સ્વદે શાિીમાન એટલે ________.
(A) હુ ાં દે શનુાં હ ત સમજૂ છાં. (B) જાણુાં છાં

(A) ટીળક
18

(D) લોડષ કઝષન

કોણે અંગ્રેજોને વેપારી પ્રજા ક ી છે એ તદ્દન વાજબી વાત છે .

(A) 1830
17

(B) ગાાંધીજી

હ દ
િં ુ ધમષ આને ળ ળતો કત્તવકાળ ક ે છે ?
(A) વેદવ્યાસ
(B) યહદ
ૂ ી
(A) નેપોભલયન

15

(C) મેકોલે

ઇંગ્લેન્ડની પાલાષમેન્ટતો વાાંઝણી છે અને વેશ્યા છે એ કોણ બોલે છે ?
(A) અત્તધપત્તત

13

(B) ત્તમ. કોલે

(B) વાચક

(C) કોંગ્રેસ

(D) અત્તધપત્તત

(C) દાદા

(D) કોંગ્રેસે

હ િંદીઓને એકઠા કરીને એકપ્રજા ોવી જોઈએ.
(A) ત્તવનોબા

(B) ગોખલે

25

ઇન્ન્ડયન ઓપનીયનના કુલ કે ટલા વાાંચકો તાાં.
(A) આઠસો

26

(B) ચારસો

(C) નવસો

(D) છસો

શુાં આપ માંત્રની ત્તવરુદ્ધ છો? અં પ્રશ્નો સાંવાદ કયા િયો તો?
(A) મુબ
ાં ઈ

(B) અમદાવાદ

(C) પુના

(D) હદલ્લી

27

અંગ્રેજો હ ન્દુસ્તાનમાાં ન તા ત્યારે આપને કે વી પજા તરીકે ર ત
ે ા તા.
(A) ગુલામી
(B) એકપ્રજા
(C) રાાંક
(D) સ્વાિી

28

આખુાં હ ન્દુસ્તાન જ િરે લ ુાં ોય અં ત્તવચારોને ગાાંધીજીએ કે વો ગણ્યો છે ?
(A) સારો

29

30

33

(D) અંગ્રેજતબીબ

(B) ગાાંધીજી

(C) ગોખલે

(D) ત્તમ. ગોખલે

કોંગ્રેસ મારફતે સ્વરાજ્યનુાં બીજ રોપનાર જસ્ટીસ કોણ તા.
(B) બદરુહદન

(C) ગોખલે

અંગ્રેજો જેઓ ‘વોટર’ છે . તેઓનુાં ધમષ પુસ્તકનુાં નામ શુાં છે ?
(A) બાઈબલ
(B) કુરાન
(C) ગીતા

(D) ત્તવનોબા
(D) વેદ

હ િંદ સ્વરાજ પુસ્તકના લેખક કોણ છે ?
(A) કરમચાંદ ગાાંધી

34

(D) ખરાબ

અં ઘરમ ૂળનો ત્તવચારદોર્ છે અં કોણ બોલે છે .

(A) ગાાંધીજી
32

(C) હદશા ીન

એક મોગલ બાદશા ને િણાવનાર કોણ તા.
(A) વકીલ
(B) ત્તશક્ષક
(C) દાકતર
(A) ડીલાઈલ બન્સષ

31

(B) એક સ્વપનસમાન

(B) ઓતા ગાાંધી

(C) મો નદાસ ગાાંધી

(D) પ્રભુદાસ ગાાંધી

અહ િંસાને મારા રાજનૈત્તતક દબાણના એક સાધન તરીકે વાપરવામાાં આવે ત્યારે તેની શસ્તત જલ્દી
ખ ૂટી જાય છે .
(A) જોન મીડલટનમરી

35

(B) ડીલાઈલ બન્સષ

(C) બેરસેફડષ

(D) હટ
ુ ન

તમારી શત્રુતો જાપાનની સરકાર છે જાપાનના ખેડૂતોને સૈત્તનકો જી તમારા શત્રુ નિી.
(A) ત્તમ. કોલે
(B) હફભલપમમફડે
(C) ગાાંધીજી
(D) રે િબોને
______________

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University
Term End Examination July – 2018
Course

: FGP

Date

: 16/07/2018

Subject Code

: FGP-02

Time

: 11:00am to 12:30pm

Subject Name

: મારા સ્વપ્નન ું ભારત

Duration

: 1.5 Hours

Max. Marks

: 35

સચના : પ્રશ્ન – 5 ફરજીયાત છે બાકીના ચારમાુંથી કોઇપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો.
પ્ર. 1

મારા સ્વપનનુ ાં િારત પુસ્તકના આધારે નવી કેળવણી અને પાયાની કેળવણીની ચચાષ કરો. (10)

પ્ર. 2

િારતની અહ િંસાની સાધના અને સવોદય રાજ્યની છણાવટ કરો.

પ્ર. ૩

િારત અને સમાજવાદ તિા િારત અને સામ્યવાદ વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ કરો.

(10)

પ્ર. 4

ગામડાાં તરફ પાછોવળીએ અને ગ્રામ સ્વરાજ ત્તવશે ચચાષ કરો.

(10)

પ્ર. 5

ટું કનોંધ લખો. (ગમે તે બે)

(05)

1. કોમી એકતા
2. યુવાનોને ાકલ
3.

ક કે ફરજ

_____________

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University
Term End Examination July – 2018
Course

: FGP

Date

: 16/07/2018

Subject Code

: FGP-03

Time

: 12:30pm to 02:00pm

Subject Name

: ગ્રામ સ્વરાજ

Duration

: 1.5 Hours

Max. Marks

: 35

સચના : પ્રશ્ન – 5 ફરજીયાત છે બાકીના ચારમાુંથી કોઇપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો.
પ્ર. 1

સ્વરાજનો અિષ સ્પષ્ટ કરી આદશષ સમાજનુ ાં ભચત્ર તમારા શબ્દોમાાં કરો.

પ્ર. 2

ગ્રામ સ્વરાજ પુસ્તકના આધારે જાત મ ન
ે ત અને સમાનતાની ચચાષ કરો.

પ્ર. ૩

ગ્રામ સ્વરાજ પુસ્તકના આધારે ગ્રામ સાંરક્ષણ અને ગ્રામસેવકની ચચાષ કરો.

પ્ર. 4

ગ્રામ સ્વરાજ પુસ્તકના આધારે બીજા ગ્રામોદ્યોગોમાાં મધમાખીનો ઉછે ર અને ાિકાગળની ચચાષ

પ્ર. 5

(10)

(10)

કરો.

(10)

ટું કનોંધ લાખો. (ગમે તે બે)

(05)

1. પાયાની કેળવણી
2. સરકાર અને ગામડાાં
3. શાાંત્તતનો માગષ કયો?
___________________

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University
Term End Examination July – 2018
Course

: BDP

Date

: 17/07/2018

Subject Code

: FGT-01

Time

: 03:00pm to 04:30pm

Subject Name

: બુનિયાદી પાઠ્યક્રમ : ગુજરાતી

Duration

: 1.5 Hours

Max. Marks

: 35

પ્ર-1

‘જક્ષણી’ વાર્ાામાાં આવર્ાાં વીશીવાળા મહારાજ’ન ાં પાત્રલેખન કરો.

(10)

અથવા
‘ખાાંડણીયામાાં માથા રામ’ ના આધારે કાળુન ાં વ્યક્તર્ચિત્ર રજ કરો.
પ્ર-2

‘કડલાાં એકાકીમાાં રજ થત ાં કરૂણચિત્ર ર્મારા શબ્દોમાાં આલેખો.

(10)

અથવા
ભારર્માાં સાંપકા ભાષા ર્રીકે હહન્દી ભાષાન ાં મહત્વ સમજાવો.
પ્ર-3

ટૂં કિોંધ લખો. (ગમે તે બે)

(10)

1. આઝાદીના સાંદભામાાં નવી પેઢી પાસે નહેરૂની અપેક્ષા
2. ‘બાંસી કાહેકો બજાઈ’ માાં લેખકનો વવદાયનો પ્રસાંગ
3. ‘દાાંડીકૂિ’ માાં ગાાંધીજીન ાં વ્યક્તર્ર્ત્વ.
4. ‘પ્રારબ્ધવાદી વલણ’ સમાજ માટે હાવનકારક છે ” િિાા કરો.
5. ‘અનવાદકની સજ્જર્ા જણાવો.
પ્ર-4

િીચેિા પ્રશ્નોિા ટૂં કમાૂં જવાબ આપો. (ગમે તે પાૂંચ)

(05)

1. િોરો ભાાંગી જવાથી લોકજીવન પર શી અસર થઇ?
2. ગજરાર્ી ભાષાના સ્વરો જણાવો.
3. “હવે પછી કોઈને સ્વેચ્છાએ જોડણી કરવાનો અવધકાર નથી” આ વાક્ય કોન ાં છે ? અને કયા
સાંદભામાાં છે ?
4. ‘કલ્યાણકામનો અવર્વથ’ – પાઠના કૃવર્ અને કર્ાાન ાં નામ જણાવો.
5. ભારર્ીય રસાયણ વવજ્ઞાનનો ઈવર્હાસ કેટલો પરાણો જાણવા મળે છે ?
6. ગામનાાં પ્રશ્નો ઉકેલવામાાં ગામના લોકોએ શ ાં ફાળો આપવો જોઈએ?
__________________

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University
Term End Examination July – 2018
Course

:

BDP

Date

: 16/07/2018

Subject Code

:

FHD-01

Time

: 03:00pm to 04:30pm

Subject Name

:

आधारभूत पाठ्यक्रम:ह द
िं ी

Duration

: 1.5 Hours

Max. Marks

: 35

प्र:1

चिंद्रगुप्त नाटक की कथावस्तु लिलिए |

(10)

अथवा
पूस की रात क ानी के आधार पर ल्कू का चररत्र- लचत्रण कीलिए|
प्र:2

सिंदभभ सल त व्याख्या कीलिए|
‘बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा ’ै |

(10)
अथवा

‘श्याम तन भर बँधा यौवन
नत नयन, लप्रय कमभ रत मन
गुरु थौडा ाथ,
करती बार बार प्र ार
सामने तरु मालिका, अट्टालिका प्राकार’
प्र:3 लनम्नलिलित में से ककन् ी दो पर रटप्पणी लिलिए ;

(10)

1. देवनागरी लिलप : िेिन की करिनाइयाँ
2. सिंपकभ भाषा

3. सरकारी पत्र
4. धमभलनरपेक्षता

5. शरद ॠतु के त्यो ार
प्र:4 स ी लवकल्प चुनकर ररक्त स्थान की पूर्तभ कीलिए |

(05)

1. ह द
िं ी की लिलप...........क िाती ै | (देवनागरी, कु रटि, ल न्दी)
2. ‘भारत छोडो’ आिंदोिन सन्.............. की म त्वपूणभ घटना ै | (1929, 1942,1947)
3. सूयभ + उदय=सूयोदय में.......... सिंलध ै | (लवसगभ, व्यिंिन, स्वर)
4. 14 लसतम्बर सन्............को सहविंधान सभा द्वारा ह द
िं ी रािभाषा के रूप में स्वीकृ त हुई |
(1947, 1948, 1949)
5. ‘देशभलक्त में........ समास |ै (तत्पुरुष, द्विंद्व, बहुव्रील )
__________________

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University
Term End Examination July – 2018
Course

: BDP

Date

: 13/07/2018

Subject Code

: FHS-01

Time

: 03:00pm to 06:00pm

Subject Name

: માનવવવદ્યાઓ અને સમાજવવજ્ઞાનોમાાં

Duration

: 3 Hours

Max. Marks

: 70

બુવનયાદી અભ્યાસક્રમ

પ્ર-1

ઉત્ક્રાંતિનર પરિપ્રેક્ષ્યમરાં ઓજાિોનર તનમરાણની તિસ્ત ૃિ મરરિિી આપો.

(12)

અથવા
ઔધોગિક ્રાંતિનર મુખ્ય લક્ષણો જણરિો.
પ્ર-2

ભરિિમરાં કૃતિ સાંબતધિ મુશ્કેલીઓ જણરિી ખેડૂિ આંદોલનનો તિશે તિસ્ત ૃિ ચચરા કિો.

(12)

અથવા
આયોજનની વ્ય ૂિિચનર સરથે સાંકળરયેલ મુખ્ય પરિબળો દશરાિી તિિિે ચચરા કિો.
પ્ર-3

ભરિિમરાં ગબનસરાંપ્રદરતયકિરનર મરિામરાં આિિી સમસ્યરઓની તિિિે ચચરા કિો.

(12)

અથવા
ભરિિનર સમિરયિાંત્રની તિતશષ્ટિરઓ જણરિો.
પ્ર-4

તશક્ષણમરાં સાંસ્થરનિરદી િત્કિની તિિિે ચચરા કિો.

(12)

અથવા
‘િરિરિિણની અિનતિ’ તિશે તિસ્ત ૃિ નોંધ લખો.
પ્ર-5

ટાં કનોંધ લાખો. (ગમે તે બે)

(12)

1. ભરિિમરાં કૃતિ અને પશુપરલનનો તિકરસ
2. સ્િદે શી આંદોલન
3. બજાિિાંત્રની નબળરઈઓ અને તનષ્ફળિરઓ
4. ભરિિમરાં અનુસ ૂગચિ જનજાતિનર લોકોનર તિકરસનર અગભિમો
5. ન ૂિન સાંસ્થરનિરદનર સ્િરૂપો
પ્ર-6

બહુવૈક્લ્પીય પ્રશ્નોના ઉત્તરો લખો.

(10)

1. સરમરજજક તિજ્ઞરનનર અભ્યરસનુ ાં કેન્દ્રગબિંદુ કોણ છે ?
(a) મરનિી

(b) િનસ્પતિ

(c) િરિરિિણ

(d) પ્રરણીઓ

2. મેસોપોટેમીયરની સભ્યિરનર તિકરસ કઈ નદી-ખીણમરાં થયો િિો?
(a) નરઇલ

(b) ટરઈગિસ અને પુફેટીસ

(d) તસિંધ ુ

(c) િાંિર

3. કોપિતનક્સનુ ાં પુસ્િક ‘ઓન ધ રિિોલ્યુશન’ કઈ સરલમરાં પ્રકરતશિ થયુાં િત?ુાં
(a) 1540

(b) 1560

(c) 1543

(d) 1600

4. સાંસ્થરનિરદીઓએ આતથિક શોિણનર કેટલરાં સ્િરૂપો દશરાવ્યર છે ?
(a) 3

(b) 4

(c) 5

(d) 7

5. િરષ્રીય તશક્ષણને પ્રોત્કસરરિિ કિિર મરટે શરાંતિતનકેિનમરાં તિશ્વભરિિી તિશ્વતિધરલયની સ્થરપનર
કોણે કિી િિી?
(a) િરજા િરમમોિનિરય

(b) એની બેસન્દ્ટ

(c) મિરત્કમર િરાંધીજી

(d) િિીન્દ્રનરથ ટરિોિ

6. િસ્િીવ ૃદ્ધિ અને આતથિક તિકરસ િચ્ચે કેિો સાંબધ
ાં કેિો જોિર મળે છે ?
(a) દ્ધિમરાંિી

(b) એકમરિી

(c) જરટલ

(d) ગબનજરૂિી

7. મોંિોલ સ્િરૂપનો અથા થરય છે .
(a) જનજાતિનર લોકોની ભરિર
(b) જનજાતિનર લોકોનર શરિીરિક લક્ષણો
(c) જનજાતિનર લોકોનર આતથિક વ્યિિરિો
(d) જનજાતિનર લોકોનર સમરજજક વ્યિિરિો
8. િરષ્રપતિ િરિર િડરપ્રધરનની સલરિ અનુસરિ કોની તનમણુક કિિરમરાં આિે છે ?
(a) પ્રધરનો

(b) એમ.એલ.એ.

(c) િરજ્યપરલ (d) ત્રણેયમરાંથી એકપણ નિી.

9. કેગબનેટ સગચિરલય િરિર અશોક મિેિર સતમતિની તનમણુક કઈ સરલમરાં કિિરમરાં આિી િિી?
(a) 1988

(b) 1977

(c) 1957

(d) 1989

10. જૈિક્ષેત્રોમરાં શરનો સમરિેશ થરય છે ?
(a) િરિરિિણ અને સમુરો
(b) સમુરો અને જમીન
(c) જમીન અને િરિરિિણ
(d) િરિરિિણ, સમુરો અને જમીન
__________________

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University
Term End Examination July – 2018
Course

: BDP

Date

: 15/07/2018

Subject Code

: FST-01

Time

: 03:00pm to 06:00pm

Subject Name

: વિજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોગિકીમાાં બુવનયાદી

Duration

: 3 Hours

Max. Marks

: 70

પાઠ્યક્રમ

પ્રશ્ન-1 પ્રાચીન વિશ્વમાાં સાંસ્કૃવિ વિકાસ અને પડિી વિશે ચચાા કરો.

(12)

અથિા
મધ્યકાલીન ભારિમાાં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની વસદ્ધિઓ િથા સાંશોધનના વિકાસ વિશે વિગિે ચચાા
કરો.
પ્રશ્ન-2 સ્િિાંત્રિા પછીના ભારિમાાં વિજ્ઞાનની સ્સ્થવિ વિશે ચચાા કરો.

(12)

અથિા
કોપરવમક્સના ક્ાાંવિિાદ વિશે સવિસ્િાર ચચાા કરો.
પ્રશ્ન-3 જીિનચક્ અને વ ૃક્ષત્િ િચ્ચેનો આંિરસાંબધ સમજાિો.

(12)

અથિા
વનિસનિાંત્ર એટલે શ?
ાં અન્નજળ વિશે ચચાા કરી વનિસનિાંત્રમાાં શસ્ક્િ પ્રિાહ વિશે ચચાા કરો.
પ્રશ્ન-4 પ્રદષણ એટલે શ?
ાં અિાજ િથા વિકકરણોના પ્રદષણ વિશે ચચાા કરો.

(12)

અથિા
રોગોની વ્યાપકિા અને ફેલાિાના કારણો જણાિી િેના વનિારણના ઉપાયો જણાિો.
પ્રશ્ન-5 ટાં કનોંધ લખો. (કોઈપણ બે )
1.

મધ્યસ્થ ચેિાિાંત્ર

2.

પ્રસારણનો સામાજજક ફાળો

3.

વિજ્ઞાનમાાં પ્રયોગો પિવિ

4.

વમલરનો પ્રયોગ

5.

જળચક્

(12)

પ્રશ્ન-6 ખાલી જગ્યા પરો.

(10)

1.

જે પાકોની લણણી દક્ષક્ષણ-પવિમ િષાાઋતમાાં કરિામાાં આિે છે િેને ............ પાકો કહે છે .

2.

યોગ્ય પ્રકારના ............ અને ............ અભાિથી કેટલાક પ્રદે શો ખેિી માટે મશ્કેલ ગણાિા
હિા.

3.

થાઈરોઈડ ગ્રાંવથના સોજા માટે ............. વિટામીનની ઉણપ જિાબદાર છે .

4.

................ એ કદરિી જમીન ઉપર િસાિેલ ાં પ્રોટીનન ાં કારખાન ાં છે .

5.

................ મગજ અને પકરધિિી ચેિાિાંત્ર િચ્ચે માકહિીઓ આપ-લેની પ્રકક્યા કરે છે .

6.

IR વશક્ષણના પ્રોગ્રામો ............ કેન્દ્રો પરથી બ્રોડકાસ્ટ કરે છે .

7.

જળચક્માાં ................ નો કોઈ ફાળો નથી.

8.

1 િાિાિરણ દબાણ = .................. કકલોગ્રામ સ્ક્િેર સેમી.

9.

આકાશગાંગા બીજા ............... નામથી ઓળખિામાાં આિે છે .

10.

િૈજ્ઞાવનક અને ઔદ્યોક્ષગક સાંશોધન સાંસ્થા(STR)ની સાંસ્થાપના ............. િષામાાં કરિામાાં આિી
હિી.
^^^^^^^^^^^^^

