ધોરણ-12 માટેની નનદાન કસોટી
ધોરણ-12

(139) G

સમય-3 કલાક

નિષય - સમાજશાસ્ત્ર
કુલ ગુણ – 80

સૂચનાઓ:
1) આ પ્રશ્નપરમાાં કુલ પાચ [ A,B,C,D,અને E ] આિેલા છે .
2) આ પ્રશ્નપરમાાં કુલ 31 પ્રશ્નો છે .
3) જમણી બાજુ આપેલ અાંક ગુણ સૂચિે છે .
4) પ્રશ્નપરમાાં આપેલ સુચના પ્રમાણે જ જિાબો લખિા.
5) બધા જ પ્રશ્નો ફરજીયાત છે અને નિકલ્પો આાંતરરક છે .
નિભાગ - A
પ્રશ્ન -1. નીચેના પ્રત્યેક પ્રશ્નોમાાં આપેલા નિકલ્પોમાાંથી યોગ્ય નિકલ્પ પસાંદ કરી ઉત્તર આપો (દરેકનો 1 ગુણ )
(1) સમાજશાસ્ત્ર ના સ્ત્થાપકનુાં નામ જણાિો.
(a) મેક્સ િેબર (b) ઓગસ્ત્ટ કોંત (c) હબબટ સ્ત્પેન્સર (d) કાલબ માકબસ
(2) કાલબ માકબસનુાં કયુાં પુસ્ત્તક નિશ્િ નિખ્યાત છે ?
(a) દાસ કેપીટલ (b) પોઝીટીિ રફલોસોફી (c) ડીિીઝન ઓફ સોસીયોલોજી (d) એનલમેન્ટ ઓફ સોસીયોલોજી
(3) સમાજશાસ્ત્ર એક કેિુાં નિજ્ઞાન છે ?
(a) ભૌનતક (b) પ્રાકૃનતક (c) સામાનજક (d) ઐતીહાનસક
(4) િતબમાન સમયમાાં નશક્ષક્નો દરજ્જો ક્યા પ્રકારનો દરજ્જો છે ?
(a) સમાપ્ત (b) અર્પપત (c) સમર્પપત (d) પ્રાપ્ત
(5) માનિ સમાજની શરીર રચના સાથે તુલના કોણે કરી છે ?
(a) હબબટ સ્ત્પેન્સર (b) ઓગસ્ત્ટ કોંત (c) કાલબ માકબસ (d) ડેનિડ પોકેક
(6) નીચેનામાાંથી કયુાં ભારતનુાં ઉપજુ થ નથી ?
(a) રાજસ્ત્થાન (b) જાપાન (c) ગુજરાત (d) મહારાષ્ટ્ર
(7) ક્યા જૂ થોમાાં પ્રત્યક્ષ સહકાર કેન્ર સ્ત્થાને હોય છે ?
(a) શહેરી (b) તૃતીયક (c) પ્રાથનમક (d) નવિનતયક

[15]

(8) યાંગ અને મેક ના મત મુજબ સમાજશાસ્ત્ર માનિીના સામાનજક પાસાનો કઈ પધ્ધનતથી અભ્યાસ કરે છે ?
(a) ધાર્પમક (b) સામનજક (c) આર્પથક (d) િૈજ્ઞાનનક
(9) સમાજને ચેતનિાંતો અને ગનતશીલ કોણ રાખે છે ?
(a) જૂ થ (b) સામાનજક પ્રરિયા (c) સામાનજક સબાંધો (d) સામાનજક ગનતશીલતા
(10) પ્રત્યાયનના માધ્યમ તરીકે કોણે ઓળખિામાાં આિે છે ?
(a) શાળા (b) ગામડુાં (c) શહેર (d) ટેલીનિઝન
(11) નિશ્િની તમામ સાંસ્ત્કૃનતઓમાાં સામાજીકરણ નુાં પાયાનુાં કામ કોણ કરે છે ?
(a) શાળા (b) માસ –મીરડયા (c) દેશ (d) કુટુાંબ
(12) નીચેનામાાંથી કોનો સમાિેશ અભૌનતક સાંસ્ત્કૃનતમાાં થાય છે ?
(a) ભાષા (b) ભોજન (c) િસ્ત્રો (d) િાહનો
(13) ક્યાાં સમાજમાાં લગ્નને એક સાંસ્ત્કાર ગણિામાાં આિે છે ?
(a) યહૂ દી (b) નહન્દુ (c) પારસી (d) નિસ્ત્તી
(14) હહદુ મેરજ
ે એક્ટ કઈ સાલમાાં ઘડાયો ?
(a) 1956 (b) 1947 (c) 1955 (d) 1960
(15) નિભક્ત કુટુાંબમાાં નનણબયો કેિી રીતે લેિામાાં આિે છે ?
(a) કુટુાંબના િડા વિારા (b) એક પક્ષીય રીતે (c) માતા વિારા (d) સિબ સાંમનતથી

નિભાગ – B
પ્રશ્ન-2 નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર એક-બે િાક્યમાાં આપો . (દરેકનો 1 ગુણ )
(1) ભારતમાાં સમાજશાસ્ત્રનો પ્રારાંભ સૌપ્રથમ કઈ યુનનિસીટીમાાં થયો ?
(2) સ્ત્િાભાનિક િમમાાં ચાલતા િતબન વ્યિહાર માાંથી ક્યાાં ધોરણો ઉવભિે છે ?
(3) રચનાતાંરનુાં કોઈપણ એક ઉદાહરણ આપો .
(4)ભૂનમકા એ દરજ્જાનુાં કેિુાં પાસુાં છે ?
(5) આડી ગનતશીલતા એટલે શુાં ?
(6) બાળકના તેના નમરો સાથેના સબાંધોમાાં કેિા િાતાિરણ નુાં મહત્િ છે ?
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(7) સાંસ્ત્કૃનત એટલે શુાં ?
(8) કુટુાંબ સાંસ્ત્થા માટેનુાં પ્રથમ પગથીયુાં કોને ગણિામાાં આિે છે ?
(9) સહનનિાસના આધારે કુટબ
ુાં ના ક્યાાં બે પ્રકારો પડે છે ?

નિભાગ – C
→ નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાાંથી કોઈપણ 10 પ્રશ્નોના ટૂકાં માાં ઉત્તર આપો. (દરેકના 2 ગુણ )
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(3) સમાજશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા આપો .
(4) ગુજરાતમાાં સમાજશાસ્ત્રનાાં નિકાસમાાં યોગદાન આપનાર કોઈપણ ચાર સમાજશાસ્ત્રીના નામ આપો .
(5) માનિી નસિાય ક્યાાં જીિો સામુનહક જીિન ધરાિે છે ?
(6) માંડળનાાં ચાર ઉદાહરણો આપો .
(7) કકગ્સલે ડેનિસે સમુદાયના ક્યાાં બે માપદાંડો દશાબવ્યા છે ?
(8) જૂ થ અને ઉપજૂ થનો ખ્યાલ સાપેક્ષ છે ઉદાહરણ આપી સમજાિો .
(9) AGIL મોડેલમાાં પાસબન્સે સામાનજક રચનાતાંરની કઈ ચાર કાયાબત્મક જરૂરરયાત દશાબિી છે ?
(10) સોરોકીને આપેલી સામાનજક વ્યિસ્ત્થાની વ્યાખ્યા આપો .
(11) સામાનજક આાંતરરિયા એટલે શુાં ?
(12) સહકારના બે પ્રકારો ક્યાાં ક્યાાં છે ? તે કોણે દશાબવ્યા છે ?
(13) કકગ્સલે ડેનિસે આપેલી સામાજીકીકરણ ની વ્યાખ્યા આપો .
(14) પ્રત્યાયનના માધ્યમોના નામો લખો . કોઈપણ ચાર .
(15) એકસાથી લગ્ન એટલે શુાં ?
(16) માતૃસત્તાક કુટુાંબ એટલે શુાં ?

નિભાગ – D
→ નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાાંથી કોઈપણ 07 પ્રશ્નોના મુદ્દાસર જિાબ આપો . ( દરેકના 3 ગુણ )
(17) ભારતમાાં સમાજશાસ્ત્ર નો નિકાસ સમજાિો .
(18) સમાજશાસ્ત્ર નો મનોનિજ્ઞાન સાથેનો સબાંધ સમજાિો .
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(19) ભારતની જ્ઞાનત વ્યિસ્ત્થા અાંગે નોંધ લખો .
(20) સામાનજક નનયાંરણ ની વ્યાખ્યા આપી લક્ષણો સમજાિો .
(21) સામાનજક રચનાતાંરના લક્ષણો સમજાિો .
(22) સામાનજક આાંતરરિયા નાાં સ્ત્િરૂપ તરીકે સાંઘષબ સમજાિો .
(23) સાંસ્ત્કૃનતના પ્રકારો સમજાિો .
(24) સામાનજક ગનતશીલતા ના મુખ્ય બે પ્રકારો સમજાિો .
(25) તફાિત આપી સમજાિો : સાંયુક્ત કુટુાંબ –નિભક્ત કુટુાંબ
(26) સમલોમ ,અનુલોમ અને પ્રનતલોમ લગ્ન સમજાિો .

નિભાગ – E
→ નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાાંથી કોઈપણ 3 પ્રશ્નોના સનિસ્ત્તર જિાબો આપો . ( દરેકના 5 ગુણ )
(27) સમાજનો અથબ આપી , સમાજના લક્ષણો સમજાિો .
(28) સામાનજક રચનાતાંરનુાં AGIL મોડેલ સમજાિો .
(29) સામાનજક પરરિતબનના લક્ષણો િણબિો .
(30) સામાજીકરણ નાાં િાહકોના નામ આપી કોઈપણ બે નિષે નિસ્ત્તારપૂિબક સમાજ આપો .
(31) સામાનજક સાંસ્ત્થાનો અથબ આપી સામાનજક સાંસ્ત્થાના લક્ષણો િણબિો .

................................................................................................................................
...........................................................................................................
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139 (H)
(NEW Course)
s`f : 11th
;di O 3 3\8[
;}rgf_ª O

Ljqi O ;dfhxf:=
u]2fsg O 80

(1) P; 5|1g5= d[ s], 5f\r [A, B, C, D, E] Ljefu c{ f
(2) P; 5|1g5= d[ 5|1g 31 c{ f
(3) 5|1g5= s[ v\s nfLcgl vf{z nl_ ui[ c{ f
(4) 5|1g5= s[ ;fy nl uP" ;}rgf s[ vg];fz cl .Vz L,Lb_ f
(5) ;el 5|1g vLgjfi" c{ f Ljs<5 vf\tLzs c{ f

Ljefu-A
5|1g-1 LgDgL,Lbt 5|1gf[ d[;[ ;cl Ljs<5 r]gsz .Vz nlhl_ f 5|Ti[s 5|1g s[ L,_ 1 v\s c{ f
(i)
;dfhxf:= s[ :yf5s sf gfd atfP_ f
(A) d[s; j[az
(B) vf[uQ8 sf[8
(C) cza8" :5[G;z
(D) sf, dfs";
(ii)

(iii)
(iv)
(v)

sf," dfs"; sf sf[g;f 5]:ts Lj1j LjBift c{ f
(A) nf; s[L58,
(C) L0Ljhg vf[o ;f[;lif[,f[Hl
;dfhxf:= Ls; 5|sfz sf xf:= cf{ m
(A) ef{Lts
(B) 5|fs'Lts

(B) 5f[Hl8lj Lo,f[;f[ol
(D) _[L,d[G8 vf[o ;f[:if[,f[hl
(C) ;fdfLhs

(D) _{LtcfL;s

jt"dfg ;di d[ Lx`sf nz–hf Ls; 5|sfz sf nz–hf c{ f
(A) ;df%t
(B) vL5¦t
(C) ;dL5¦t

(D) 5|f%t

dfgj ;dfh sf[ xzlz zrgf s[ ;fy t],gf Ls;g[ Ls c{ f
(A) ca"8 :5[G;z
(B) vf[uQ8 sf\[t
(C) sf," dfs";

(D) 8[Ljs 5}Lss

LgDgd[;[ sf[g;f h]y efztsf .5h]y gLc c{ f
(A) zfh:yfg
(B) hf5fg
(C) u]hzft
(D) dcfzfQ8+
(vii) Ls; h]y d[ 5|Ti` ;csfz s[Gn| :yfg 5z c{ f
(A) xc[zl
(B) t'tlis
(C) 5|fyLds
(D) L…Ltis
(viii) i\u vf{z d[s s[ vg];fz ;dfhxf:= dfgj sl ;fdfLhs 5c,] sf vEif; sl; LjLw;[ szt[ c{ f
(A) wfLd¦s
(B) ;fdfLhs
(C) vfLy¦s
(D) j{7fLgs
(vi)

(ix)
(x)
(xi)
(xii)

;dfhsf[ LhLjt vf{z uLtxl, sf[g zbtf c{ f
(A) h]y
(B) ;fdfLhs 5|LËif

(C) ;fdfLhs ;\a\w

(D) ;fdfLhs utlxl,tf

5|Tifig sf dfWid s[ vg];fz sl;[ 5crfgf hftf c{ f
(A) xf,f
(B) ufªj
(C) xcz
(D) 8[L,Ljhg
Lj1j sl ;el ;\:s'Ltvf[ d[ ;fdfLhsz2 sf v0'f S5f;fF sf sfd sf{g sztf c{ f
(A) xf,f
(B) df;°LdL0if
(C) n[x
(D) 5Lzjfz
LgDgL,Lbt Ljs<5f[ d[;[ Ls;sf ;dfj[x vef{Lts ;\:s'Lt d[ cf[tf c{ f
(A) efqf
(B) ef[hg
(C) j:=

(D) 5Lzjcg
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(xiii) sf{g;f ;dfh Ljjfc sf[ _s ;\:sfz ;dht[ c{ f
(A) ic]nl

(B) LcGn]

(C) 5fz;l

(D) Lb|:tl

(C) 1955

(D) 1960

(xiv) “LcGn] Ljjfc _[s8” Ls; jq" d[ agfif M
(A) 1956
(xv)

(B) 1947

LjeKt 5Lzjfz d[ Lg2"i Ls; tzcf ;[ L,_ hft[ c{ f
(A) 5Lzjfz s[ d]Bif s[ …fzf
(B) _s 5`li
(C) dftf …fzf

(D) ;j" ;\dLt …fzf

Ljefu-B
5|1g-2 LgDgL,Lbt 5|1gf[ s[ .Vz _s°nf[ jfKi d[ ,lb[p 5|Ti[s .Vz sf 1 v\s c{ f
(i)
;f{ 5|yd efzt d[ Ls; dcf Lj3f,i d[\ ;dfhxf:= sf 5|fz\e c]vf f
(ii)
:jefLjs Ëdd[ r,g[jf,f jt"g Jicfz d[;[ sf[g;[ wf[z2 .neLjt cf[t[ c{ f
(iii) zrgft\=sf sf[P" el _s .nfcz2 nlhl_ f
(iv)
(v)
(vi)
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e}Ldsf nz–h[sf s[;f 5c, c{ f
8-l utlxl,tf Ls;[ sct[ c{ f
af,ssf .;s[ Ld= s[ ;fy s[ ;\a\wf[ d[ Ls; 5|sfz s[ jftfjz2 sf dcTj c{ f

;\:s'Lt Ls;[ sct[ c{ f
(viii) 5Lzjfz ;\:yf sf 5|yd 5c,] sl;[ dfgf hftf c{ f
(ix) ;cLgjf; s[ vfwfLzt 5Lzjfz s[ sf[g ;[ nf[ 5|sfz cf[t[ c{ f
(vii)

Ljefu-C
LgDgL,Lbt 5|1g d[ ;[ sl;l 10 s[ .Vz ;L`%td[ ,lb[p 5|Ti[s .Vz s[ 2 v\s c{ f
(3)
;dfhxf:= sl JifBif nlhl_ f
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
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u]hzft d[ ;dfhxf:= s[ Ljsf; d[ if[unfg n[g[ jf,[ Ls;l rfz ;dfhxf:=l s[ gfd nlhl_ f
dfgjl s[ v,fjf sf[g ;[ hlj ;fd}Lcs Lhjg zbt[ c{ f
d\0, s[ rfz .nfcz2 nlhl_ f
LsU; vf{z 0[Lj; g[ ;d]nfi s[ sf[g ;[ Snf[F df5n\0 nxf"i[ c{ f
h]y vf{z .5h]y sf Bif, ;f5[` c{ f .nfcz2 n[ sz ;dhfP_ f
AGIL df[0[, d[ 5f;"G; d[ ;fdfLhs zrgft\= sl sf[g;l rfz sfif"Tds hŠzt nxf"_ f
;f[zf[sl g[ nl c]P ;fdfLhs Jij:yf sl JifBif nlLh_ f
;fdfLhs vf\tzLËif Ls;[ sct[ c{ f
;csfz s[ nf[ 5|sfz sf[g sf[g ;[ c{ f ic 5|sfz Ls;g[ nxf"_ c{ f
LsU;,[ vf{z 0[Lj; g[ nl c]P" ;fdfLhsz2 sl JifBif nlLh_ f
5|Tifig s[ sf[P"el rfz dfWid s[ gfd nlLh_ f
_s;fyl Ljjfc Ls;[ sct[ c{ f
dft';tfs 5Lzjfz Ls;[ sct[ c{ f

Ljefu-D
LgDgL,Lbt 5|1g d[ ;[ sl;l 7 51g s[ .Vz d]nüf;z ,lb[p 5|Ti[s .Vz s 3 v\s c{ f
(17) “efzt d[ ;dfhxf:= sf Ljsf;” ;dhfP"_ f
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(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

;dfhxf:= sf dgf[Lj7fg s[ ;fy ;\a\w ;dhfP_ f
efzt sl 7fLt Jij:yf s[ Ljqi 5z 8}\s gf[\w L,Lb_ f
;fdfLhs Lgi\=2sl JifBif n[sz .;s[ ,`2f[ sf[ ;dHfP"_ f
;fdfLhs vf\tzLËif s[ ,`2 ;dhfP"_ f
;fdfLhs vf\tzLËif s[ :jz]5 s[ d]tfLas “;\3q"” ;dhfP"_ f
;\:s'Lt s[ 5|sfz ;dhfP"_ f
;fdfLhs uLtxl,tf s[ d]Bi nf[ 5|sfzf[ sf[ ;dhfP"_ f
tofjt ;dhfP_ O ;i]Kt 5Lzjfz ° LjeKt 5Lzjfz
;d,f[d4 vg],f[d vf{z 5|Lt,f[d Ljjfc ;dhfP"_ f

Ljefu-E
LgDgL,Lbt 5|1g d[ ;[ sl;l 3 51g s[ .Vz ;Lj:tfz ,lb[p 5|Ti[s .Vz s[ 5 v\s c{ f
(27) ;dfhsf vy" n[sz ;dfh s[ ,`2 ;dhfP"_ f
(28) ;dfLhs zrgft\=sf AGIC sf df[0[, ;dhfP"_ f
(29)
(30)
(31)

;fdfLhs 5Lzjt"g s[ ,`2 ;dhfP"_ f
;fdfLhsz2 s[ jfcsf[ s[ gfd n[sz sf[P" el nf[ s[ Ljqi sf[ Lj:tfz 5}j"s ;dhfP"_ f
;fdfLhs ;\:yfsf vy" n[sz ;fdfLhs ;\:yf s[ ,`sf j2"g LsLh_ f
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Diagnosis Test For 12tth Students
139 (E)
Stander :- 11th

Subject :- Sociology

Time:- 3 hours

Maximum mark :-80

Instructions :1) This Questions Paper consists five [A,B,C,D,E]
sections.
2) This Questions Paper consists 31 Questions.
3) Figures the right side indicate full marks for the
questions.
4) Answer the Question according to the instructions.
5) All Question are compulsory there are internal options
Section -A

Question-1

In the following questions choose the right options

Answer the questions. Each question carries 1 mark
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(1) Mention the Name of the Founder of sociology ?
(A) max weber (B) Auguste konte (C) Karl Mark (D) Herbert spencer
(2) Which book is World Famous of Karl mark
(A) Das Capital

(B) Positive philosophy

(C) Division of sociology

(D) Elements of sociology

(3) What Kind of a sociology ?
12

(A) Physical (B) Natural (C) Social (D) Historical
(4) What kind of status do the teachers have in present time ?
(A) Finished (B) Ascribed (C) Non Ascribed (D) Achieved
(5) Who compared human society with organism ?
(A) Herbert spencer (B) Auguste konte (C) Karl Mark (D) David Puacar
(6) Which of the following is not the sub-group of India ?
(A) The Rajasthan (B) The Japans (C) The Gujarat (D) The
Maharashtra
(7) In which Group is direct cooperation at the centre.
(A) Arban (B) Tarciar (C) Primary (D) Secondary
(8) Which technique is studies human sociology factor according to
Young and Make ?
(A) Religion Factor (B) Social (C) Economical (D) scientifical
(9) What Makes The society alive and Active ?
(A) Group (B) Social Process (C) Social relation (D) Social activate
(10) What is known as medium of communication ?
(A) School (B) village (C) City (D) Television
(11) Who accomplisher the fundamental work of socialization in all culture
Of the world ?
(A) School (B) mass- media (C) country (D) Television
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(12) Who is following included in non material culture ?
(A) Language (B) Food (C) Clothing (D) Means of transpiration
`(13) Which Society is Accepted marriage as a SANSKAR(Sacred)
Ceremony?
(A) The yahudi (B) The Hindu v (C) The parasi (D) christian
(14) In which year was the hindu marriage act enacted ?
(A) 1956 (B) 1947 (C) 1955 (D) 1960
(15) How are decisions taken in Nuclear family ?
(A) By head of the house hold

(B) One sided

(C) By mother

(D) Unani mously
SECTION- B

Question-2 Answer the following questions in one-two Sentence. Each
questions carries 1 mark
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(1) In which University did sociology commence firstIn INDIA ?
(2) State the Norms that Emerge from the natural course of
behaviour and practices ?
(3) Give any Examples of structure.
(4) What aspect of status is social role?
(5) What is Horizontal mobility ?
(6) Which kinds of atmosphere assume importance in child’s relation
with friend ?
(7) What is culture ?
(8) In which first stape considered to Family Institute ?
(9) Which type of depended living together family ?
14

SECTION – C
Answer the following Questions in two – three lines any 10 questions
Write shortly. Each Questions carries 2 mark
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3. Define of Sociology ?
4. Give the four names of scholars who contributed toward
Development of sociology in Gujarat ?
5. Where do non-human being live symbolically ?
6. Give four example of cast of India ?
7. What two community criteria has Kinsley Davis demonstrated ?
8. The concept of group and sub-group is relative Give and
Example and understande ?
9. What are the four functional needs of social structured by parken
AGIL model ?
10. Define the social arrengment by soariki ?
11. What is social Interaction ?
12. What are two types of cooperation ? who gave it ?
13. Give the definition of socialization given by Kingsalay Davis?
14. Describe mediums of communication any four ?
15. What is Monogamy ?
16. What is matriarchal family ?
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SECTION – D
Answer the following questions from 17 to 26 to the point any 7
questions Each questions carries 3 mark.
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17. Explain Development of Sociology in India ?
18. Explain relation of between sociology and psychology ?
19. Write a note on cast system of India ?
20. Define Social Control and Explain its features ?
22. Discuss conflict as a from social interaction ?
23. Explain the types of culture ?
24. Explain the main two types of social mobility ?
25. Explain the difference Joint family and Nuclear family ?
26. Explain the Homologous, Hypergamy, and hypogamy marriage
System.
SECTION- E
Give detailed answer of the following Questions. Write any 3
Questions. Each Question carries 5 mark.
27. Explain the Meaning of sociology and social features.
28. Explain the social structure by AGIL Model.
29. Describe the features of social changes.
30. Explain the socialization agency and describe any two
31. Describe the meaning and features of social institute.
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