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

 

Course : FYBA Date : 13/07/2018 

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

Subject Name : Main Paper - 01 (Sociology - 

સમાજનો અભ્યાસ ભાગ-૧) 

Duration : 3 Hours 

  Max. Marks : 70 

 

પ્રશ્ન-1 જટીલ સમાજન ું કાર્ય માળખ ું અને ઔદ્યોગિક સુંઘર્ય સમજાવો.     (12) 
અથવા 

 સુંસ્થાનવાદની  સાદા સમાજો પર થરે્લી અસરો સમજાવો. 
પ્રશ્ન-2 એક સાથી લગ્ન અને બહ  સાથી લગ્ન- સદ્રષટા ુંત સમજાવો.    (12) 

અથવા 
 ઔદ્યોગિક સમાજમાું ક ટ ુંબની ભમૂમકા ચચો. 
પ્રશ્ન-3 ય રોમપર્ન મડૂીવાદ અંિે મેક્સવેબરનો દૃષ્ષટકોણ સમજાવો.    (12) 

અથવા 
 બજાર મવમનમર્ની વ્ર્ાખ્ર્ા આપી તેની લાક્ષગણકતાઓ દર્ાયવો. 
પ્રશ્ન-4  મવમનમર્ પ્રથાના પ્રકારો મવિતે સમજાવો.      (12)  

અથવા 
 ટેકનોલોજીકલ મવકાસના સામાજજક પાસાું વણયવો. 
પ્રશ્ન-5 ટ ૂંકનોંધ લખો (કોઈપણ બ)ે        (12) 

1. આદદવાસી ય વાગહૃો 
2. મર્ક્ષણમાું ભેદભાવ-સમજાવો. 
3. દરજ્જો અને ભમૂમકા 
4. મવમનમર્ની પોટલેચ મવમિ 

5. કૃર્ક સમાજોમાું ટેકનોલોજી 

પ્રશ્ન-6 ખાલી જગ્યા પ  રો.         (10) 
1. સામાજજક સમહૂના _____ પ્રકાર હોર્ છે. (બે , ચાર, છ) 
2. ‘સમાજર્ાસ્ત્રીર્ પદ્ધમતના મનર્મો ________ લખ્ય ું છે. (ઈમાઈલ દ ર્ાયઈમ, મેક્સવેબર, કાલયમાક્સય) 
3. ગબનમ ર્ી રાજકીર્ વ્ર્વસ્થા ________ માું જોવા મળે છે.(સ્વાઝી, મસાઈ, ઇથોમપર્ન) 
4. ર્ારડા એક્ટ _________ વર્યમાું પ્રસાર થર્ો. (1929, 1935, 1947) 

5. માતવૃ ુંર્ી સમાજોના સ્થાનીર્ મનવાસ __________ ઓળર્ાર્ છે.(બેત  લ, માત  લ, ય વાગહૃ) 
6. સાુંપ્રત સમર્માું સુંચાર માધ્ર્મો દ્વારા થત  ું સામાજીકરણ ________ સ્વરૂપન ું છે. (ચતેન, અચતેન, 

ટેકમનકલ) 
7. ઇઝરારે્લમાું બાળકનો ઉછેર ________ માું કરવામાું આવે છે.(દકબ ત્ઝ, િોટ લ, ય વાગહૃ) 
8. જાપાને ________ ‘મેજી પ નર ત્થાન’ કાર્યક્રમ ર્રૂ કર્ો.(1868, 1970, 2018) 

9. ________ ના મતે સમાજની આમથિક સુંરચના જ સમાજનો પાર્ો છે.(કાલય માકયસ, મેક્સવેબર, 
દ ર્ાઈમ) 

10. ઔદ્યોગિક સમાજમાું મોટાભાિની વપરાર્ી વસ્ત  ઓન ું ઉત્પાદન _______ થાર્ છે.(ઘરઆંિણ,ે ઘરની 
બહાર, મવદેર્માું) 

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



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

 

Course : FYBA Date : 14/07/2018 

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

Subject Name : Main Paper - 02 (Sociology - 

ભારતમાાં સમાજ ભાગ-૧) 

Duration : 3 Hours 

  Max. Marks : 70 

 

પ્રશ્ન-1 વિવિધતાનો અર્થ આપી ભારતમાાં વિવિધતાનાાં સ્િરૂપો વિશે સવિસ્તાર નોંધ લખો.   (12) 
અથવા 

 ભારતીય ગામડામાાં જ્ઞાવત અને સગપણ સાંબ ાંધીઓની વ્યિસ્ર્ા અંગે સવિસ્તાર ચચાથ કરો. 
 

પ્રશ્ન-2 ‘સ્િતાંત્રતા પછીન ાં ગ્રામીણ અર્થતાંત્ર’ – સવિસ્તાર ચચાથ કરો.     (12) 
અથવા 

 િતથમાન સમયમાાં ભારતમાાં ગ્રામીણ અને શહરેી ગરીબીન ાં પ્રમાણ દશાથિી તેન ાં સ્િરૂપ તર્ા વ્યાપને 

 સમજાિતા પરરબળો અંગ ેચચાથ કરો. 
 

પ્રશ્ન-૩ ભારતમાાં રહન્દ  ક ટ ાંબ સાંસ્ર્ા અને લગ્ન સાંસ્ર્ા અંગે ખ્યાલાત્મક સ્પષ્ટતા કરી લગ્ન અને ક ટ ાંબના  
 સ્િરૂપ અંગે વિગતે ચચાથ કરો.         (12) 

અથવા 
 ભારતમાાં પ્રાદેવશક રાજકારણના વિકાસના મ ખ્ય આધાર સ્તાંભો વિશે ચચાથ કરો તેમજ પ્રાદેવશક 

 રાજકારણના મ ખ્ય ચાર સ્િરૂપો વિશે સવિસ્તાર લખો. 
 

પ્રશ્ન-4 સગપણ વ્યિસ્ર્ાની વ્યાખ્યા આપી, સગપણ વ્યિસ્ર્ાની વિભભન્ન પાસાઓ અંગ ેવિસ્તતૃ નોંધ લખો. (12) 
અથવા 

પારસી ધમથના વસદ્ાાંતોની ટૂાંકમા ાં સમજૂતી આપી, સામાજજક વ્યિસ્ર્ાના પાસાાં તરીકે તેમાાં લગ્ન અને 
ક ટ ાંબની ચચાથ કરો. 

 

પ્રશ્ન-5 (A)ટ ાંકનોંધ લખો (ગમતે બે)         (12) 
1. ભારતમાાં ગ્રામીણ સામાજજક વ્યિસ્ર્ા 
2. ભારતનાાં દભિણ-પવિમ વિસ્તારનાાં માતિૃ ાંશી સમહૂો 
3. સત્તાના ખ્યાલો 
4. ભિસ્તી ધમથના વસદ્ાાંત 

(B) ખાલી જગ્યા પ  રો.          (10) 
1. ભારતમાાં મધ્યય ગીન સમયમાાં દભિણ ભારતની વ્યાપાર કરનાર જ્ઞાવત કે કોમ ________ હતી. 

(ચેટ્ટી, બોહરા, શરાફ) 
2. રહન્દ  િારસાહકનો કાયદો _________ માાં પસાર ર્યો. (1956, 1958, 1960) 



3. ‘એક રસોડે ભોજન’ અને ‘સહવનિાસ’ ને ________ ક ટ ાંબના લિણ તરીકે જોઈ શકાય.(સાંય  ક્ત, 
વિભક્ત, લીિ ઇન રીલશેન) 

4. પ્રાચીન શાસ્ત્રોમાાં જણાિિામાાં આવ્ય ાં છે કે ________ લગ્નો એ ક લીનશાહી લગ્નનાાં વનયમ પર 
આધારરત છે. (અન લોમ,  પ્રવતલોમ, બરહલથગ્ન) 

5. ઉતર ભારતની રહિંદ  જ્ઞાવતઓમાાં ________ ગોત્ર બરહલથગ્નનો વનયમ પ્રિતે છે.(બ,ે ચાર, છ) 
6. રહન્દ  વિધિા પ નલથગ્નનો કાયદો િર્થ ________ માાં  અમલમાાં આવ્યો. (1856, 1956, 1860) 

7. પોતાનાાં સામાજજક સ્ર્ાન કરતાાં નીચા સામાજજક સ્ર્ાનમાાં ર્તા સ્ત્રીનાાં લગ્નને _______ લગ્ન 
કહિેામાાં આિે છે.(અન લોમ, પ્રવતલોમ, સગાાંત્ર) 

8. સાંસ્કૃવતકરણની વિભાિનાનો સિથપ્રર્મ ઉપયોગ કરનાર સમાજશાસ્ત્રી _________ 
હતા.(એમ.એન. શ્રી વનિાસ, એમ.એસ. ગોરે, એસ. રન. દ બે) 

9. જ્ઞાવત પ્રમાણેના ાં કાયથવિભાજન પર આધારરત માલ-સમાન અને સેિાઓનાાં વિવનમયની 
પરાંપરાગત વ્યિસ્ર્ા એટલે _________ વ્યિસ્ર્ા.(જનમાની, રૈયતિારી, સામાંતી) 

10. ભારતમાાં ________ અભભગમર્ી ગરીબી રેખાની વ્યાખ્યાને અપનાિિામાાં આિી 
છે.(પોર્ણાત્મક, સાપેિ િાંભચતતા, વદૃ્ધદ્) 

 
 

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



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

 

Course : FYBA Date : 15/07/2018 

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

Subject Name : Subsidary Paper - 01 (Sociology - 

સમાજનો અભ્યાસ ભાગ-૧) 

Duration : 3 Hours 

  Max. Marks : 70 

 

પ્રશ્ન-1 સમાજશાસ્ત્રના મખુ્ય સ્થાપકો પૈકીના ઓગષ્ટ કોમ્પ્ટ અને કાર્લમાકલસ વિશે વિસ્તતૃ નોંધ ર્ખો. (12) 
અથવા 

 સાદા સમાજો પર સસં્થાનિાદની અસરો િર્લિો. 
પ્રશ્ન-2 કુટંુબની સમજ આપી તેના સમાજશાસ્ત્રીય કાયો ચચો.      (12) 

અથવા 
 િતલમાન સમયમા ંર્ગ્નના સ્િરૂપોમા ંઆિેર્ા પરરિતલનો પર નોંધ ર્ખો. 
પ્રશ્ન-૩ ‘ટેકનોર્ોજી અને શ્રમ સબંધંો’ અંગે  િતલમાન સદંર્ભે ચચાલ કરો.     (12) 

અથવા 
 ટેકનોર્ોજી અને ઉત્પાદન સબંધેં કાર્લ માકલસના વિચારો દશાલિો. 
પ્રશ્ન-4 અથલકારર્ની વ્યાખ્યા આપી અથલ કારર્ અને ટેકનોર્ોજીનો સબંધં સ્પષ્ટ કરો.   (12) 

અથવા 
 વિવનમય પ્રથાના પ્રકારો વિગતિાર સમજાિો. 
 

પ્રશ્ન-5 ટ ૂંકનોંધ લખો(કોઇપણ બ ે)         (12) 
1. ઔદ્યોગગક સમાજમા ંકુટંુબની ભવૂમકા 
2. દૂર સચંાર માધ્યમો અને સમાજીકરર્ 

3. સમાજશાસ્ત્રના વિગર્ભન્ન પાસા ં
4. વિવનમયની ‘પોટર્ચે’ વિવધ 

5. િપરાશ અને ઉત્પાદન સબંધો. 
 

પ્રશ્ન-6 ખાલી જગ્યા પ  રો.          (10) 
1. સમાજશાસ્ત્ર વિષય ર્ગર્ભગ _______ િષલ જુનો છે.(દોઢસો, બસો, અઢીસો) 

2. ‘સમાજશાસ્ત્ર’ શબ્દ પ્રયોજનાર સમાજશાસ્ત્રી __________ . (કોમ્પ્ટ, િેબર, દુખાલઈમ) 

3. ર્ભારતની કેટર્ીક જનજાવતઓ અર્ૌરકક શક્તતને ______ કહ ેછે.(બોંગા, કોટા, ટોડા) 

4. ર્ભારતમા ંર્ગ્ન પછી વનિાસ પસદંગીનો અવધકાર મોટાર્ભાગે ________ ને હોય છે. (પત્ની, પવત, 
પચંાયત) 

5. _______ ર્ગ્ન વનમ્પન િગલની સ્ત્રી અને ઉચ્ચ િગલના પરુુષના ર્ગ્નને માન્યતા આપે છે.(અનરુ્ોમ, 
સમર્ોમ, પ્રવતર્ોમ) 

6. _________ આરદિાસીઓમા ં‘ગોટુર્’ એ સામાજજક-ધાવમિક જીિનનુ ંકેન્ર છે.(ખરીયા, હો, મરુીયા) 



7. ટેગર્વિઝન સપંકલ ________ તરફી હોય છે.(એક, બ,ે ત્રર્) 

8. ખેતીના ક્સ્થર થિા સાથે પશપુાર્ન અને ________ નો સૌ પ્રથમ ઉમેરો થયો.(ટે્રતટર, હળ, 
કેવમકલ્સ) 

9. પનૂલવિતરર્ પ્રથાનુ ંદેખીત ુ ંઉદાહરર્ ____________ છે. (સરકારી કરિેરા, માગલ વિકાસ, સામાજજક 
વિકાસ) 

10. આધવુનક અથલકારર્મા ંનાર્ાકીય સેિા એટર્ ે___________. (બેંક, સરકાર, કુટંુબ) 

 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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Subject Name : Subsidary Paper - 02 (Sociology - 

ભારતમાાં સમાજ ભાગ-૧) 

Duration : 3 Hours 

  Max. Marks : 70 

 

પ્રશ્ન-1 ભારતમાાં વિવિધતાના સ્િરૂપ સમજાિો       (12) 
અથવા 

 ભારતનાાં સગપણ વ્યિસ્થાના અભ્યાસના મખુ્ય અભીગમોની ચચાા કરો. 
પ્રશ્ન-2 સ્િતાંત્રતા પછીનુાં શહરેી અથાતાંત્ર વિગતિાર સમજાિો.     (12) 

અથવા 
 શીખ ધમાનો િૈચારરક પાયો વિગતિાર સમજાિો. 
પ્રશ્ન-૩ ગ્રામીણ સમાજમાાં કુટુાંબ અને સગપણ જૂથ સમજાિો.     (12) 

અથવા 
 ઉત્તર-પવૂિિય ભારતના માતિૃ ાંશીય સમહૂોની સગપણ વ્યિસ્થા સમજાિો. 
પ્રશ્ન-4 સ્િતાંત્ર ભારતમાાં રાજકારણનુાં સ્િરૂપ સમજાિો.      (12) 

અથવા 
 પારસી ધમાના સામાજજક વ્યિસ્થાના પાસાઓ સમજાિો. 
પ્રશ્ન-5 (A) ટ ાંકનોંધ લખો (કોઈપણ બે)         (12) 

1. જ્ઞાવત સમહૂો 
2. છૂટાછેડા અને વિધિા પનુર્ાગ્ન 

3. રાજ્ય અને ભારતીય અથાતાંત્ર 

4. ગરુુદ્વારા 
(B) ખાલીજગ્યા પ  રો         (10) 

1. જજમાની વ્યિસ્થા _________ સમાજનુાં મહત્િનુાં પાસુાં છે. (ગ્રામીણ, શહરેી, ઔદ્યોગગક) 

2. િસ્તી ગણતરી આધારે ભારતના નગરોને  કુર્ _________ પ્રકારની શે્રણીઓના વિભાજીત 
કરિામાાં આવ્યા છે.(4,5,6) 

3. કુરાન __________ ધમાનો પવિત્ર ગ્રાંથ છે. (ઇસ્ર્ામ, રહન્દુ, પારસી) 

4. ________ એ શીખ ધમા સાથે જોડાયેલુાં છે. (માંરિર, મસ્જીિ, ગરુુદ્વાર) 

5. એક રસોડે ભોજન _______ કુટુાંબનુાં ર્ક્ષણ છે. (સાંયકુ્ત, વિભક્ત, અધા વિભક્ત) 

6. અમકુ જૂથની અંિર જ થતા ર્ગ્ન _______ કહ ેછે. (અંતર્ગ્ન, બરહર્ાગ્ન, કુર્ીનશાહી) 

7. બહપુત્નીત્િ ર્ગ્ન ________ ધમામા ાં માન્ય છે.(રહિંદુ, મસુ્ર્ીમ, શીખ) 

8. જ્ઞાવતિાિ રાષ્ટ્ર ઘડતર માટે _________ પરીબળ છે. (સહાયક, અિરોધક, તટસ્થ) 

9. ભારતના બાંધારણના આઠમાાં અનચુ્છેિમાાં _________ ભાષાઓ માન્ય છે. (10, 15, 25) 

10. અથાતાંત્ર માટે અંગ્રેજી શબ્િ _________ છે. (Polity, Society, Economy) 
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