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647510                                          MED4gc0SP112               Seat No: ___________ 

M.Ed. Semester - 4 (CBCS) Examination 

March/April- 2018 

GUIDANCE AND COUNSELING 
(SPECIALIZATION) 

Time: 2:30 Hours                     Marks: 70 

Instructions:  

1.  All questions are compulsory. 

2.  Figures to the right indicate marks. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

પ્રશ્ન-૧ નીચેના પ્રશ્નોમાાંથી કોઇપણ એક પ્રશ્નનો જવાબ આશરે ૫૦૦ શબ્દોમાાં આપો. (૧ર) 
 (૧) સલાહના સસદ્ાાંતોની સવગતે ચચાા કરો.  
 (ર) સમહૂ માગાદશાનની પ્રયકુકતઓ જણાવી ચચાા કરો.  
   
પ્રશ્ન-ર નીચેના પ્રશ્નોમાાંથી કોઇપણ બે પ્રશ્નનોના જવાબ આશરે ૪૦૦ શબ્દોમાાં આપો. (ર૦) 
 (૧) સલાહના પાયાના ઘટકો જણાવી તેની ચચાા કરો.  
 (ર) માગાદશાનના પ્રકારો જણાવી તેની ચચાા કરો.  
 (૩) સલાહ સેવા એટલે શુાં ? શારીકરક અને માનસસક રીતે અશક્ત બાળકો માટે તેની ચચાા કરો.  
   
પ્રશ્ન-૩ નીચેના પ્રશ્નોમાાંથી કોઇપણ બે પ્રશ્નોના ઉત્તર આશરે ૩૦૦ શબ્દોમાાં આપો. (૧૬) 
 (૧) માગાદશાનના સસદ્ાાંતોની સવગતે ચચાા કરો.  
 (ર) માગાદશાન સેવામાાં ઘર, સશક્ષક અને શાળાની ભસૂમકા સમજાવો.  
 (૩) અપવાદરૂપ બાળકો સવશે માકહતી એકત્રીકરણના સાધન તરીકે વ્યકકત અભ્યાસની ચચાા કરો.  
   
પ્રશ્ન-૪ નીચેના પ્રશ્નોમાાંથી કોઇપણ ચાર પ્રશ્નોના ઉત્તર આશરે ર૫૦ શબ્દોમાાં આપો. (૧૬) 
 (૧)  સલાહકારના કાયો જણાવો.  
 (ર) સલાહ અને માગાદશાનના સાંશોધનમાાં વતામાન પ્રવાહોની ચચાા કરો.  
 (૩) વતામાનપત્રો અને ટેલલસવઝનની માગાદશાનમાાં ભસૂમકા જણાવો.  
 (૪) સશક્ષણ અને સલાહ વચ્ચેનો તફાવત જણાવો.  
 (૫) જૂથ સલાહની પ્રકિયા સમજાવો.  
   
પ્રશ્ન-૫ નીચેના પ્રશ્નોના ટૂાંકમાાં ઉત્તર આપો. (૦૬) 
 (૧) સલાહ એટલે શુાં ?  
 (ર)  માગાદશાનની કોઇ એક જરૂકરયાત જણાવો.  
 (૩) માગાદશાન એટલે શુાં ?  
 (૪) પ્રસતભાશાળી બાળક એટલે શુાં ?  
 (૫) માગાદશાન સવરૂદ્ની કોઇ એક પ્રસતકૂળ અસર જણાવો.  
 (૬) સામાજજકતાસમસત એટલે શુાં ?    
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ENGLISH VERSION 

Que-1 Answer any ONE of the following two questions in about 500 words. (12) 

 (1) Discuss in detail principle of counseling.  

 (2) State the technique of group guidance and discuss them.  

   

Que-2 Answer any TWO of the following three questions in about 400 words. (20) 

 (1) State and discuss basic elements of counseling.  

 (2) State and discuss types of guidance.  

 (3) What is counseling service ? Discuss them with reference to mental & 

physical handicapped child. 

 

   

Que-3 Answer any TWO of the following questions in about 300 words. (16) 

 (1) Discuss in detail principle of guidance.  

 (2) Explain the role of home, teacher & school as a guidance services.  

 (3) Discuss case study as a tool of collection of information about exceptional 

child. 

 

   

Que-4 Answer any FOUR of the following five questions in about 250 words. (16) 

 (1) State the function of counselor.  

 (2) Discuss recent trends of research in guidance & counseling.  

 (3) State the role of newspaper & television in guidance services.  

 (4) State the difference between counseling & education.  

 (5) Explain process of group counseling.  

   

Que-5 Answer following SIX question in brief. (06) 

 (1) What is counseling ?  

 (2) State any one need of guidance.  

 (3) What is Guidance ?  

 (4) What is gifted child ?  

 (5) State any one adverse effect of guidance.  

 (6) What is sociometry ?  

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

 


