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

 

Course : FYBA Date : 13/07/2018 

Subject Code : PSCM-01 Time : 11:00am to 02:00pm 

Subject Name : Main Paper - 01 (Political 

Science - રાજ્યશાસ્ત્રનો પરરચય) 

Duration : 3 Hours 

  Max. Marks : 70 

 

પ્રશ્ન-1 રાજ્યશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા આપી, તેન ું કાયયક્ષતે્ર સમજાવો.     (12) 
અથવા 

 રાજકારણનાું અભ્યાસનો ઐતતહાતસક અને વતયનલક્ષી અભિગમ સમજાવો. 
 

પ્રશ્ન-2 એરરસ્ટોટલનાું રાજ્ય અંગનેા તવચારોન ું મલૂયાુંકન કરો      (12) 
અથવા 

 દુંડ અને ધમયનો ખ્યાલ વણયવો. 
 

પ્રશ્ન-૩ રાજ્યનો અર્ય આપી તેના તત્વો જણાવો.       (12) 
અથવા 

 રાજ્ય, રાષ્ટ્રીયતા અને રાષ્ટ્રની સમજ આપી તેમની વચ્ચેનાું તફાવતો સમજાવો. 
 

પ્રશ્ન-4 સાવયિૌમસત્તાનો તસદ્ાુંત સમજાવો       (12) 
અથવા 

 સત્તા એટલે શ ું? તવસ્તતૃ તનબુંધ લખો. 
 

પ્રશ્ન-5 કાયદાનો અર્ય આપી તેના પ્રકારો અને તસદ્ાુંતોન ું વણયન કરો.    (12) 
અથવા 

 જ્હોન રોલસનાું ન્યાયનાું તસદ્ાુંતની તવસ્તતૃ ચચાય કરો. 
 

પ્રશ્ન-6 ટ ૂંકનોંધ લખો. (કોઈપણ બે)        (10) 
1. રાજ્યશાસ્ત્ર અને તત્વજ્ઞાન વચ્ચનેો સુંબ ુંધ 

2.  કૌરટલયન ું પ્રદાન 

3. લોક સ્વીકૃતત 

4. સ્વતુંત્રતાનાું પ્રકારો 
5. સામાજજક ન્યાય  

 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 



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

 

Course : FYBA Date : 14/07/2018 

Subject Code : PSCM-02 Time : 11:00am to 02:00pm 

Subject Name : Main Paper - 02 (Political 

Science - સરકારી તતં્રવ્યવસ્થા) 
Duration : 3 Hours 

  Max. Marks : 70 

 

પ્રશ્ન-1 ધારાસભા, કારોબારી અને ન્યાયતતં્ર  વિશે સમજૂતી આપો.    (12) 
અથવા 

 સમિાયતતં્ર એટલે શ  ં? તેની લાક્ષણિકતાઓ સમજાિો. 
 

પ્રશ્ન-2 પ્રમ ખીય સરકારની લાક્ષણિકતાઓન  ંિિણન કરો.      (12) 
અથવા 

 રાજ્યનો વ્યક્તતિાદી વસદ્ાતં સમજાિો. 
 

પ્રશ્ન-૩ ભારતીય રાજકીય ણ િંતનમા ંઅરાજ્યિાદ વિશે  વનબધં લખો.    (12) 
અથવા 

 ફાસંીિાદી વિ ારધારાથી તમે શ  ંસમજો છો? સમજાિો. 
 

પ્રશ્ન-4 રાષ્ટ્રિાદ એટલે શ ?ં ય રોપ અને એવશયામા ંરાષ્ટ્રિાદના ઉદ્દ-વિકાસની   ાણ કરો.  (12) 
અથવા 

 રાષ્ટ્રિાદના લક્ષિો અને પ્રકારો સમજાિો. 
 

પ્રશ્ન-5 ભારતના સદંભે વમશ્ર અથણતતં્રનો ખ્યાલ સ્પષ્ટ્ટ કરો..      (12) 
અથવા 

 લઘ મતીના અવધકારો અને અનામત સબંવધત મ દ્દાઓની   ાણ કરો. 
 

પ્રશ્ન-6 ટ ંકનોંધ લખો. (કોઈપણ બે)         (10) 
1. એકતતં્રી સરકાર 

2. સસંદીય અને પ્રમ ખીય સરકાર િચ્ ેનો તફાિત 

3. કલ્યાિ રાજ્યના ંલક્ષિો 
4. સામ્રાજ્યિાદ અને નિ સસં્થાનિાદ 

5. આંતરરાષ્ટ્રીયિાદ 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 



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

 

Course : FYBA Date : 15/07/2018 

Subject Code : PSCS-01 Time : 11:00am to 02:00pm 

Subject Name : Subsidary Paper - 01 (Political 

Science - રાજ્યશાસ્ત્રનો પરરચય) 

Duration : 3 Hours 

  Max. Marks : 70 

 

પ્રશ્ન-1 રાજ્યશાસ્ત્ર એટલે શ ું? તેન ું કાયયક્ષતે્ર સમજાવો.       (12) 
અથવા 

 રાજકારણના અભ્યાસનો ઐતતહાતસક અને મ લ્યકેન્દ્રી અભિગમ વણયવો 
પ્રશ્ન-2 પ્લેટો અને એરીસ્ટૉટલના મ ખ્યરાજ્ય અંગેના  તવચારોની ત  લના કરો.     (12) 

અથવા 
 રાજ્યનો ઉદ્દિવ જણાવી તેનાું પ્રકારો વણયવો. 
પ્રશ્ન-૩ રાજ્યનો માકયસવાદી તસદ્ાુંત જણાવો.        (12) 

અથવા 
 રાજ્ય, રાષ્ટ્રીયતા અને રાષ્ટ્ર અંગેની સમજ આપી તેના તફાવતોની ચચાય કરો. 
પ્રશ્ન-4 સાવયિૌમસત્તાનો તસદ્ાુંત વણયવો.         (12) 

અથવા 
 લોકસ્વીકૃતી અને સત્તાતિકારનાું ખ્યાલો સમજાવો. 
પ્રશ્ન-5 સ્વતુંત્રતાનો અર્ય સમજાવી તેના પ્રકારો વણયવો.       (12) 

અથવા 
 જ્હોન રોલ્સનો ન્દ્યાયનો તસદ્ાુંત સમજાવો. 
 

પ્રશ્ન-6 ટ ૂંકનોંધ લખો (કોઈપણ બે)         (10) 
1. રાજ્યશાસ્ત્ર અને સમાજશાસ્ત્ર વચ્ચનેો સુંબ ુંિ 

2. પ્લેટોના તશક્ષણ અને સામ્યવાદના તવચારો 
3. રાજ્યનો ઉદારવાદી પરરપે્રક્ષ્ય 

4. સમાનતાના પ્રકારો 
5. સામાજજક ન્દ્યાય 

 
 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 



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

 

Course : FYBA Date : 16/07/2018 

Subject Code : PSCS-02 Time : 11:00am to 02:00pm 

Subject Name : Subsidary Paper - 02 (Political 

Science - સરકારી તતં્રવ્યવસ્થા) 
Duration : 3 Hours 

  Max. Marks : 70 

 

પ્રશ્ન-1 સરકારના મખુ્ય અંગોની સમજૂતી આપો.        (12) 
અથવા 

સમવાયતતં્રની લાક્ષણિકતાઓ જિાવી સફળ સમવાયતતં્ર માટેની જરૂરરયાતોનુ ંવિણન કરો. 
 

પ્રશ્ન-2 સસંદીય સરકારના ંલક્ષિોની વવગતવાર ચચાણ કરો.      (12) 
અથવા 

 રાજ્યનો માકણસવાદી વસદ્ાતં સમજાવો. 
 

પ્રશ્ન-૩ ભારતીય રાજકીય ણચિંતનમા ંઅરાજ્યવાદ વવશે વનબધં લખો.     (12) 
અથવા 

 સવણસત્તાવાદનો અર્ણ આપી, તેના લક્ષિો અને પ્રકારોનુ ંવિણન કરો. 
 

પ્રશ્ન-4 રાષ્ટ્રવાદના ંપ્રકારો અને લક્ષિો સમજાવો       (12) 
અથવા 

રાષ્ટ્રવાદની વ્યાખ્યા આપી યરુોપ અને એવશયામા ંરાષ્ટ્રવાદના ંઉદ્દવવકાસની ચચાણ કરો. 
 

પ્રશ્ન-5 ધમણ વનરપેક્ષતા અને સમાન નાગરરક ધારો સમજાવો.      (12) 
અથવા 

 લધમુતીના અવધકારો અને અનામત સબંવંધત બાબતોની ચચાણ કરો. 
 

પ્રશ્ન-6 ટ ંકનોંધ લખો (કોઈપણ બે)         (10) 
1. પ્રમખુીય સરકારની લાક્ષણિકતાઓ 

2. લોકશાહીના વસદ્ાતંો 
3. રાજ્યના ંકાયો 
4. સામ્રાજ્યવાદ અને નવ સસં્ર્ાનવાદ 

5. આંતરરાષ્ટ્રીયવાદ 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 


