
 
 

EPC - 1  િવષયવ  ુવાચન અને ચતન   

એકમ -૧  
૧ વાચનનો અથ આપી તેની સકં પના પ ટ કરો. 
૨. વાચનની સકં પના પ ટ કર  તે ુ ંમહ વ જણાવો  
૩. વાચનના હ ઓુ કયા કયા છે? જણાવો  
૪. વાચનના યેયો પ ટ કરો. 
૫. વાચનના હ ઓુ જણાવી તેના યેયો પ ટ કરો. 
૬. વાચનના ફ ત કારો જણાવો. 
૭. વાચનના કારો જણાવી કોઈ પણ બે કારની િવ તૃ ચચા કરો. 
૮. વાચનના કારો જણાવી કોઈ પણ એક કારની િવ તૃ ચચા કરો. 
૯. સ ના મક વાચન એટલે ુ?ં 

૧૦. વાચન ઉપર કયા કયા પ રબળો અસર કર છે? ચચા કરો. 
એકમ ૨       

૧. ચતના મક િવચારની સકં પના પ ટ કરો.  
૨. ચતના મક િવચારના હ ઓુ અને તે ુ ંમહ વ જણાવો. 
૩.        ચતના મક િવચારના ઉપકરણોની યાદ  આપી કોઈ પણ બે ઉપકરણોની ચચા કરો. 
૪. અ યાપન દફતરની જ રયાત જણાવો.  
૫. ચતના મક રોજનીશી ુ ં વનમા ં ુ ંમહ વ છે તે પ ટ કરો. 
૬. રોજનીશીના કારો ૂંકમા ંજણાવો  
૭. ચતના મક રોજનીશીની રચના પ ટ કરો.     

૮. શૈલીના સદંભ રોજનીશીના કારો જણાવો  
૯.  આ મકથા મક રખા ચ  એટલે ુ?ં તેના મહ વને પ ટ કરો. 
૧૦. ચતના મક સશંોધનપ  િવષે ૂંકન ધ લખો. 
એકમ ૩  
૧. વાચન અથશા  એટલે ુ?ં વાચન અથશા ની સકં પના પ ટ કરો. 
૨. વાચન અથશા ની સકં પના જણાવી તેના ઘટકોની ચચા કરો. 
૩. વાચન અથ હણ ઘટકોની ચચા કરો. 
૪. વાચન અથ હણ પર અસર કરતા ંપ રબળોની ચચા કરો. 



૫. વાચન અથ હણ પર અસર કરતા ંપ રબળો જણાવી કોઈ પણ એક પ રબળ િવ તૃ ચચા 
કરો. 

૬. વાચન પ ધિત વાચન અથ હણ ઉપર ક ર તે અસર કર છે? 

૭. ‘દ વા વ ન’ ુ તકની બા  પાસા ુ ં થૃ રણ કરો. 
૮. ‘દ વા વ ન’ ને યાનમા ંરાખી િવષયવ નુી ુ ંકમા ંચચા કરો. 
૯. વાચન અથ હણ એક માનિસક યા છે – સમ વો  
૧૦. વાચન અથ હણના ઘટકો ન ધી કોઈ એક ઘટક સમ વો  
૧૧. ુ તક થૃ રણ ુ ં ત રક અને બા  પા ુ ંએટલે ુ?ં 

૧૨. ‘દ વા વ ન’ િશ કની દ વાદાડં  છે કઈ ર તે? સમ વો? 

૧૩. ‘દ વા વ ન’ માથંી તેમને ગમતા સગં ુ ં ુ ંકમા ંચચા કર  ગમવાના ણ કારણો આપો 
૧૪. ભાષા મતા એટલે ુ?ં 

૧૫. વા  યા ભ ાન એટલે ુ?ં  
 એકમ ૪          
૧. િવષયવ ુ ુ ં થૃ રણ શા માટ જ ર  છે? 

૨. િવષયવ  ુ થૃ રણના હ ઓુ જણાવો. 
૩. િવષયવ  ુ થૃ રણ કરતી વખતે તમે કઈ બાબતોની કાળ  રાખશો. 
૪. અખબાર લેખ અને સામાિયકના લેખ વ ચેનો તફાવત ન ધો. 
૫. ુ ંવતમાનપ ોને લેખ વાચન ોત કહ  શકાય? શા માટ? 

૬.        િવષય ધાન સામાિયકના લેખના િવષયવ ુ ુ ં થૃ રણ કઈ ર તે કરશો?  
૭. િવષયવ નુો અથ સમ વો. 
૮. પાઠ ુ તક ુ ં થૃ રણ તમે કવી ર તે કરશો.  
૯. આપ સદંભ ુ તકની સમી ા કવી ર તે કરશો? 

૧૦. અખબાર  લેખના િવષયવ નુા થૃ રણ િવષે ૂંકન ધ લખો.  
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

EPC-1  Reading and Reflecting on Text. 
Unit 1 
1. Giving the meaning of reading, clarify its concept. 
2. Clarify the concept of reading and mention its importance. 
3. What are the objectives of reading? Mention them. 
4. Clarify the aims of reading. 
5. Stating the kinds of reading discuss any one kind in detail. 
6. Mention the kinds of reading only. 
7. Stating the kinds of reading, discuss any two kinds in detail. 
8. Stating the kinds of reading, discuss any one kind of them in detail. 
9. What is creative reading? 
10. Discuss the factors affecting reading. 
Unit II        
1.  Clarify the Concept of Reflective Thinking. 
2.  State the objectives and importance of Reflective Thinking. 
3. Enlisting the tools of Reflective Thinking, discuss any two tools in detail. 
4. Mention the necessity of Teaching portfolio.  
5. Clarify the importance Reflective diary in life. 
6. Describe the kinds of Reflective diary in brief.  
7. Clarify the construction of Reflective diary.      
8. State the kinds of Diary with reference to style. 
9. What do you mean by sketch of Autobiography? State the importance of it. 
10. Write a short note on Reflective Research Paper.  
Unit III 
1. What is reading comprehension? Clarify the concept of reading comprehension. 
2. Stating the concept of reading comprehension,discuss its components. 
3. Discuss about the components of reading comprehension. 
4. Discuss the factors affecting  reading comprehension.  
5. Stating the factors affecting reading comprehension, discuss any one of the factors? 
6. How does the reading method affect reading comprehension? 
7. Analyse the outer aspects of book ‘Divaswapna’ 
8. Discuss the content with reference to  ‘Divaswapna’ in brief. 
9. ‘Reading Comprehension is a mental process’, explain it. 
10. Noting the components of reading comprehension, explain any one component. 
11. What is internal and outer aspect of book analysis? 
12. How is the ‘Divaswapna’ a milestone to a teacher? 
13. Describe the event you like the most from the ‘Divaswapna’ briefly. Note down any three                       

reasons of liking it. 
14.  What is Language ability? 
15. What do you mean by the effect of previous experiences with reference to a sentence? 
 
 



 
 
 
Unit IV                                              
1.  Why is the analysis of content needed? 
2. Mention the objectives of content analysis? 
3. What points will you keep in mind while analyzing content? 
4. Differentiate between the article of a newspaper and an article of a magazine. 
5. Is the newspaper called as a  source of reading article? Why? 
6. How will you analyse the content of a subject oriented article?  
7. Explain the meaning of content. 
8. How will you do the analysis of a textbook? 
9. How will you review the reference book? 
10. Write a short note on the content of a newspaper article. 
 
 
 

 


