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RESEARCH METHODOLOGY (Group – 2 Gujarati, Sanskrit) 

 

પ્રશ્ન-૧  નીચનેા પ્રશ્નોના જવાબ આપો.          ૪૦ ગણુ   
 

1. તલુનાત્મક અભ્યાસમાાં શનેો સાંબાંધ વવશષે મહત્ત્વ ધરાવ ેછે ? 
 (A) કાયયકારણ  (B) કારણ  

 (C) કાયય  (D) કાયયપ્રયોજન  
2. સહેતકુ નમૂના પસાંદગીન ેકઈ જાતની નમનૂાની પદ્ધતત કહી શકાય ?     
 (A) અસ્તરીકૃત  (B) વવસ્તારીકૃત 
 (C) સ્તરીકૃત  (D) સ્તરીઅકૃત 
3. કોઈ પણ પ્રકારના હેત ુવવના જનેો અભ્યાસ પડી જાય તને ેશુાં કહેવાય ? 

 (A) વવવશષ્ટ વલણ (B) વલણ 
 (C) કાયમી વલણ (D) વતયન વલણ 
4. બાળપણમાાં બાળકો સાંજ્ઞાઓ દ્વારા શુાં શીખ ેછે ? 
 (A) વનરીક્ષણ  (B) પરીક્ષણ 
 (C) અવધક્ષણ  (D) વવચક્ષણ 

5. સાંશોધન સમસ્યાના સાંદર્યમાાં શુાં લખવામાાં આવ ેછે ?  
 (A) વવષયવસ્તુ નોંધ (B) વવષયવસ્તુ 
 (C) વસ્તુ નોંધ  (D) વવષયવસ્તુનો સાર 
6. અવતારવાદ અને ઉત્્ાાંતતવાદએ બાંનમેાાં સવયપ્રથમ કયુાં ઉત્પન્ન થયુાં? 

 (A) નર્ચર પ્રાણીઓ (B) સસ્તન પ્રાણીઓ 
 (C) જળતર પ્રાણીઓ (D) પેટે ચાલનારા પ્રાણીઓ 
7.  ‘શોધવુાં’ એટલ ેશુાં? 
  (A) ખોળવુાં  (B) ખાંખોસવુાં 
 (C) શુદ્ધ કરવુાં  (D) એક પણ નહહ 

8. ‘સાંશોધન’ એટલ ેશુાં? 
  (A) ફરીથી શોધવુાં  (B) સારી રીતે શોધવુાં 
 (C) શોધેલાને શોધવુાં  (D) માત્ર શોધવુાં 
9. ‘સાંશોધન’ શબ્દ કેવી રીત ેબન ેછે? 
 (A) સાંશો+ધન   (B) સાંશોધ+ન 

 (C) સાં+શોધન   (D) સાંશોધન્+મ 
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10. સાંશોધન કરવા માટે પ્રથમ શુાં કરવુાં જોઈએ? 
 (A) પુસ્તકોનો સાંગ્રહ  (B) વાાંચન 
 (C) વવષયપસાંદગી  (D) લેખન 
11. નક્કી કરેલા વવષયની માહહતી કયાાંથી મળશ?ે 
  (A) બજારમાાંથી  (B) પુસ્તકાલયમાાંથી 

 (C) સાંગ્રહાલયમાાંથી (D) એક પણ નહહ 
12. વવષય નક્કી કયાય પછી શુાં કરવુાં જોઈએ? 
  (A) વાાંચન  (B) લેખન 
   (C) સાંશોધન  (D) મૂળ વવષયનુાં સાંદર્યસાહહત્ય રે્ગુાં કરવુાં જોઈએ 
13. Re-Search એટલ ે____________ 

  (A) સસદ્ધાાંત  (B) પુનઃશોધ 
  (C) કાયયકે્ષત્ર  (D) વવશદતા 
14. Invention, Discovery અને Research વચ્ચ ે____________ છે. 
  (A) રે્દ  (B) સામ્ય 

  (C) વવવાદ  (D) તકરાર 
15. સાંશોધનમાાં વ્યાપની સાથ ે____________ પણ જરૂરી છે. 
  (A) વવસ્તાર  (B) લાંબાઈ 
  (C) વવશાળતા  (D) સીમાાંકન 
16. સાંશોધનમાાં ____________ અવનવાયય છે. 

  (A) પુનલેખન  (B) સુાંદર લેખન 
  (C) અતત લેખન  (D) ધવનષ્ઠ લેખન 
17. સાંશોધકનો____________સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ. 
  (A) વવચાર  (B) ષ્ટષ્ટકોણ 
   (C) આદશય  (D) સાર 

18. સજયક પહરસચતન ેઅપહરસચતતા બક્ષ ેછે, જ્યારે સાંશોધક એ અપહરસચતતાન_ે___________કરી આપ ેછે. 
 (A) વધુ અપહરસચત  (B) અસ્પષ્ટ 
 (C) ધૂાંધળી   (D) પહરસચત 
19. હહરવલ્લર્ ર્ાયાણીના મત ે‘સાંશોધન’ એટલ ેશુાં ? 
 (A) સત્યની શોધ  (B) અમૂતયની શોધ 

 (C) સૂક્ષ્મ શોધ   (D) એક પણ નહહ 
20. હહન્દીમાાં ‘સાંશોધન’ ન ેશુાં કહે છે ? 
 (A) અન્વેષણ   (B) શોધ 
 (C) તપાસ   (D) એક પણ નહહ 
21. ‘સાંશોધન’એ શનેી જડ ઉપાસના નથી. 

 (A) વતયમાન   (B) અતીત  
 (C) ર્વવષ્ય   (D) એક પણ નહહ 
22. શને ુઅધ્યયન માનવસ્વર્ાવ વવષયક જ્ઞાનમાાં વવૃદ્ધ કરે છે? 
 (A) રૂ્ગોળ   (B) અથયશાસ્ત્ર 

 (C) રસાયણવવજ્ઞાન  (D) સાહહત્ય  
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23. મનષુ્યના ચચતન અન ેઅનુર્વનો ઈતતહાસ શમેાાં છે? 

 (A) ગવણત   (B) સાહહત્ય  
 (C) વવજ્ઞાન   (D) જીવવવજ્ઞાન 
24. દસાવતારમાાં સવયપ્રથમ અવતાર કોનો મનાય છે? 
  (A) મત્સ્ય   (B) કૂમય 
    (C) વરાહ   (D) નૃચસહ 

25. ‘સાપકે્ષવાદ’નો સસદ્ધાાંત કોણ ેસ્થાપ્યો? 
    (A) ન્યૂટન   (B) ડાર્વવન 
    (C) આઈન્સ્ટાઈન  (D) મેકડોનલ 
26. ‘વવવતયવાદના’ પ્રવતયક કયા આચાયય મનાય છે? 
  (A) વલ્લર્ાચાયય  (B) શાંકરાચાયય 

 (C) રામાનુજાચાયય (D) મધ્વાચાયય 
27. ‘પ્રસ્તતુ’નો અથય શો થાય? 
 (A) રજૂ કરવુાં  (B) પ્રસ્તાવના કરવી 
 (C) આરાંર્ કરવો  (D) અાંત કરવો 

28. સાંશોધનની પ્રસ્તતુતા શા માટે? 
 (A) સારી રીતે સાંશોધન કરવા  (B) સાંશોધનની સમજ મેળવવા 
 (C) સાંશોધન કરવા   (D) એક પણ નહહ 
29. ‘હર-સચય’નો શુાં અથય થાય? 
 (A) શોધવુાં   (B) વારાંવાર શોધવુાં 

 (C) ફરી શોધવુાં   (D) ‘સચય’ કરવુાં 
30. જ ેત ેશોધપાત્ર વવષયનુાં સાંદર્યસાહહત્ય મળેવ્યા પછી શુાં કરવુાં જોઈએ? 
 (A) વાાંચન   (B) લેખન  
 (C) વવષયનુાં વવર્ાગીકરણ (D) સાંશોધન 
31. વવષયનુાં વવર્ાગીકરણ કયાય પછી શુાં કરવુાં જોઈએ? 

 (A) લેખન   (B) વાાંચન 
 (C) સાંશોધન   (D) સમય-આયોજન 
32. સમય-આયોજન કયાય પછી શુાં કરવુાં જોઈએ? 
 (A) વાાંચન     (B) સાંશોધન  
 (C) સહાયક સાધનો/સાધનસામગ્રીનો વવચાર (D) લેખન 

33. સાંશોધન શાસ્ત્ર છે તેમ ____________ પણ છે. 
 (A) શસ્ત્ર   (B) ઇતતહાસ 
 (C) વવજ્ઞાન   (D) રૂ્ગોળ 
34. સાંશોધન જ્ઞાનપ્રાવિ માટે છે, તમે ____________ માટે પણ છે. 
 (A) જ્ઞાનસાંવધયન  (B) વવજ્ઞાનપ્રાવિ 

 (C) અથયપ્રાવિ  (D) જ્ઞાનવનષ્કષય 
35. સાંશોધનનો અાંતતમ ઉદે્દશ ____________ છે. 
 (A) યશપ્રાવિ   (B) અથયપ્રાવિ 
 (C) જ્ઞાનપ્રાવિ   (D) માનપ્રાવિ 
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36.     સાંશોધન એક સમય ેમાત્ર પહરપરૂક સાધન હતુાં; જ ેઆજ_ે___________બન્યુાં છે. 

 (A) સાધ્ય   (B) હેતુપૂણય 
 (C) પહરવહન સાધન  (D) પહરધારક  
37. સાંશોધન પહેલાાં સાંશય કરો, પછી____________શોધો. 
 (A) શાંકા  (B) પ્રશ્ન 
 (C) વનરાકરણ  (D) સમાધાન 

38. Doctor of Philosophy માાં Philosophyનો અથય તત્ત્વશોધન તો છે જ; ____________ પણ  છે. 
 (A) સત્યશોધન  (B) અસત્યશોધન 
 (C) રહસ્યશોધન            (D) બુવદ્ધશોધન 
39. કોઈ ચોક્કસ વવચાર પાછળ થતી પ્રવ્યાન ેઅાંગ્રજેીમાાં શુાં કહે છે? 
  (A) Invention  (B) Discovery 

 (C) Research  (D) એક પણ નહહ 
40. સાહહત્ય અન ેકલાઓ કઈ વવદ્યાઓના વગયમાાં આવ ેછે? 
 (A) સમાજવવદ્યા   (B) માનવવવદ્યા  
 (C) લવલતકલા   (D) એક પણ નહહ 

 
પ્રશ્ન- ૨  કોઈ પણ બ ેપ્રશ્નોના જવાબ આપો.                           ૨૦  ગણુ  

 
 ૧. સાહહત્ય સાંશોધનનુાં સ્વરૂપ, પ્રયોજન અને કાયય જણાવો. 
 ૨. સાહહત્ય સાંશોધનની પ્રવ્યાનાાં વવવવધ સોપાનોની ચચાય કરો. 

 ૩. સાહહત્ય સાંશોધન અને વવવેચન બાબતે મહત્ત્વના આયામો સમજાવો.   
 

પ્રશ્ન- ૩  કોઈ પણ બ ેપ્રશ્નોના જવાબ આપો.                           ૨૦  ગણુ  
 
 ૧. આધુવનક સમયના સાંદર્યમાાં સાહહત્ય સાંશોધનની હદશા અાંગે ચચાય કરો.   

 ૨. સાહહત્યમાાં તુલનાત્મક સાંશોધન અાંગે ઉદાહરણ સહહત નોંધ લખો.  
 ૩. કાવ્યના સાંદરે્ કયા વવષયોનુાં સાંશોધન કાયય કરી શકાય ? તેમાાં સમાજવવજ્ઞાન      
                સાંદરે્ સાંશોધનની શકયતાઓ ચકાસો. .    

 


