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મનોવિજ્ઞાન
મનોવિજ્ઞાન અને સમાજશાસ્ત્ર
(૧)
(૨)
(૩)

(૪)
(૫)
(૬)
(૭)

(૮)
(૯)

બાયતભાાં વોથી ભટુાં ધાર્ભિક રઘુભર્ત જૂ થ –
ભુર્લરભ
કણે વભાજના ભૂડીર્ત અને શ્રર્ભક એભ ફે લગો
દળાિવ્મા છે ? – કારિભાકિ વ ભૂડીર્ત
હશન્દુઓભાાં ઉરા લણિન ુરૂ તાનાથી
ર્નમ્નલણિની ષ્ડી વાથે વાંફધ
ાં ફાાંધે ત તેને કમા
રગ્ન કશે લામ – પ્રર્તરભ
હશન્દુ ધભિળાષ્ડભાાં કે ટરા પ્રકાયના રગ્ન દળાિવ્મા
છે ? – આઠ
ળીખ ધભિભાાં કમ ભાનવૂચક ર્ખતાફ છે ? –
વયદાય
તભાયા ર્ભત્રને અકલભાત થામ છે તભે ળુાં કયળ
? – તાત્કાર્રક વેલા 108 ય પન કયીળ
યાશદાયીઓ યડ ક્રવ કયલા યડ લચ્ચેથી વાય
થામ છે , ત તભે ળુાં કયળ ? – ઝીબ્રા ક્રવીંગ
યથી જ યડ ક્રવ કયલા કશીળ
વભાજનુાં નાનાભાાં નાનુાં એકભ કમુાં ? – કુ ટુાં ફ
ભન ર્લજ્ઞાનની વ્માખ્મા ભુજફ કઈ ર્લગત ખટી
છે ?
(A) ભનર્લજ્ઞાન ભનવ્માાયન અભ્માવ કયે
છે .
(B) ભનર્લજ્ઞાનભાાં લૈજ્ઞાર્નક ધ્ધર્તન ઉમગ
થામ છે .
(C) ભનર્લજ્ઞાન લતિનભાાં ફધા લલરૂન
અભ્માવ કયે છે .
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(૧૦)

(૧૧)
(૧૨)

(૧૩)
(૧૪)
(૧૫)
(૧૬)

(૧૭)

(૧૮)

(D) ભનર્લજ્ઞાન વ્મર્તતના અલમલન
અભ્માવ કયે છે .
વાભાજીકયણ એટરે આણે વભાજભાાં વપ
યીતે બાગ બજલી ળકીએ એ ભાટે જરૂયી જ્ઞાન,
કોળલ્મ અને ભનલરણ પ્રાપ્ત કયલાની જટીર
ર્ળક્ષણ પ્રહક્રમા, એલુાં કમા ભનલૈજ્ઞાર્નકે કહ્ુાં છે
? – હપળય
વાંમુતત કુ ટુાં ફના ર્લઘટનનુાં ભુખ્મ કાયણ ? –
આત્ભર્નબિયતા
વાભાજીક ર્નમાંત્રણની ઔચાહયક દ્ધર્ત કઈ છે
?
(અ) પે ળન
(ફ) ધભિ
(ક) કામદ
(ડ) રૂહઢ
‘વાભાર્જક વ્મલલથા’ ળબ્દન વોપ્રથભ પ્રમગ
કણે કમો શત ? – ભેર્રનલલકી
ષ્ડી ુરુને ર્ત-ર્ત્નન દયજ્જ આનાય
વાંલથા – ધભિવાંલથા
જ્ઞાનાત્ભક અર્બગભભાાં ભુખ્મ ર્નધાિયક કણ શમ
છે ? – ભાનર્વક પ્રહક્રમાઓ
ભનલૈજ્ઞાર્નક કવટીની નીચેનાભાાંથી કઈ
રાક્ષર્ણકતા નથી ?
(અ) ર્લશ્વવર્નમતા (ફ) વાતત્મ
(ક) મથાથિતા
(ડ) પ્રભાર્ણકતા
ભનર્લજ્ઞાનન લલતાંત્ર ર્લબાગ વો પ્રથભલાય ળરૂ
કયનાય મુર્નલર્વિટી – ભશાયાજા વમાજીયાલ
મુર્નલર્વિટી
‘ર્લચાયણા એ આાંતહયક લાચા છે ’ એભ કણે કહ્ુાં
– લટવન
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(૧૯) ‘વત્મળધક વભાજ’ ની લથાના કણે કયી ? –
જ્મર્તફા પુરે
(૨૦) હશન્દુ રગ્ન એ વાંલકાય છે .
(૨૧) વાભાર્જક હયલતિનભાાં અલયધક હયફ –
લથાર્ત હશત
(૨૨) વભાજળાષ્ડના જનક તયીકે નુાં ર્ફરૂદ કને ભેર
છે ? – ઓગલટ કમ્ટ
(૨૩) યલતાની ડાફી ફાજુ ચારલુાં કે જભણા શાથે જભલુાં
એ કનુાં ઉદાશયણ છે ?
(અ) ર્ળષ્ટાચાય
(ફ) બોર્તકતા
(ક) વાંર્નષ્ઠતા
(ડ) હયાટી
(૨૪) વાભાર્જક ર્નમાંત્રણનુાં વાધન છે ?
(અ) રકભતન પ્રચાય (ફ) વુગાંથન એકરતા
(ક) યાંયા પ્રમાવ (ડ) વભૂશ
(૨૫) ર્લશ્વની વો પ્રથભ ભનર્લજ્ઞાનની પ્રમગળાા
ઈ.વ. 1879 ભાાં કમા દેળભાાં લથાઈ શતી ? –
જભિની
(૨૬) કમા વભમગાાભાાં વાંઘિ, શતાળ અને ભૂાંઝલણ
લધાયે શમ છે ? – તરુણલલથા
(૨૭) FIR – પ્રથભ ભાહશતી અશે લાર First
Information Report
(૨૮) ભાનર્વક વભલમા ધયાલતા દદીઓની વાયલાય
ભાટે લલપ્ન ર્લશ્લેણ અને ભુતત વશચમિ
ધ્ધર્તન ઉમગ કણે કમો ? – ર્વગ્ભાંડ ફ્રઈડ
(૨૯) ભનર્લજ્ઞાન ભાનલીની ભાનર્વક અને ળાયીહયક
પ્રલૃર્િઓન અભ્માવ કયે છે એલુાં કણે કહ્ુાં ? –
વી. ટી. ભગિન
(૩૦) બાયતભાાં ભનર્લજ્ઞાનની પ્રથભ પ્રમગળાાની
લથાના કના દ્વાયા કયલાભાાં આલી શતી ? –
ફજેન્રનાથ વીર
(૩૧) ભગજન અભ્માવ કયલાની ધ્ધર્તઓ – MRI,
PET, EEG
(૩૨) વોપ્રથભ ફુર્ધ્ધ કવટીની યચના આલ્પે ડ ર્રન
દ્વાયા તમાયે કયલાભાાં આલી ? – ઈ.વ. 1905
(૩૩) ભનર્લજ્ઞાનનુાં પ્રથભ નફેર ાહયતર્ક કને
એનામત કયામુાં શતુાં ? – ઈ.વ. 1957 ભાાં શે ફટે
ર્વભનને
(૩૪) ભનર્લજ્ઞાનભાાં
ભાનલતિનને
વભજલાના
અર્બગભભાાં નીચેના ૈકી ળાન વભાલેળ થત
નથી ?
(અ) લાતિર્નક અર્બગભ
(ફ) જ્ઞાનાત્ભક અર્બગભ
(ક) વાાંલકૃ ર્તક અર્બગભ
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(૩૫)
(૩૬)

(૩૭)

(૩૮)
(૩૯)

(૪૦)

(૪૧)

(૪૨)

(૪૩)
(૪૪)
(૪૫)
(૪૬)
(૪૭)

(૪૮)

(૪૯)
(૫૦)
(૫૧)

(ડ) તુરનાત્ભક અભ્માવ
બાયતીમ ભનર્લજ્ઞાન ભાંડની લથાના તમાયે
થઈ ? – ઈ.વ. 1924
ગુજયાતી બાાભાાં નલી ફુર્ધ્ધ કવટી યચલા ભાટે
કને ી.એચ.ડી. ની દલી ભેર છે ? – ડૉ.
કૃ ષ્ણકાન્ત દેવાઈ
લાંળીમ જૂ થ પ્રત્મેના ભનલરણનુાં ભાન કયલા
1925 ભાાં વાભાર્જક આાંતયતુરા કણે ર્લકવાલી
શતી ? – ફગાડિ વે
PQRST – એટરે Preview Question
Read Silt Recition Test.
વભાજ એટરે જુ થનુાં એલુાં માિપ્ત યીતે વ્માક
ચકઠુાં , જે રકના વાભૂહશક જીલનની
વભલમાઓને ઉકે રી ળકે – ભાહટિ ન્ડે ર
તાત્કાર્રક
અને
કુ દયતી
અવયકાયક
પ્રર્તહક્રમાઓની વાથિકતા ય કણે બાય ભૂતમ ?
– ટભહકન્વ
આમજન, ધ્માન અને પ્રહક્રમાન ‘ાવ’
ર્વધ્ધાાંત જે. ી. દાવે તમાયે આપ્મ ? – ઈ.વ.
1994
જે કવટીભાાં પ્રશ્નના જલાફ રેર્ખતભાાં આલાની
શમ તેને કઈ કવટી કશે લામ ? – ળાર્બ્દક
કવટી
અભદાલાદભાાં વોપ્રથભ ભેન્ટર એવાઈરભની
ળરૂઆત કણે કયી શતી ? – ડૉ. ી. ીયે રે
વ્મર્તતના જીલનભાાં પ્રાયાંર્બક ુખ્તાલલથા –
એટરે ૧૮ થી ૩૫ લિ
SQUID એટરે – Super Coudacting
Quautum Intereuce Device.
વભર્ષ્ટલાદ અાંગેન ખ્માર કણે આપ્મ ? –
ભેતવ લઘાિભય
ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડે લડદયાભાાં કઈ
વારભાાં ભેન્ટર શર્લટર ળરૂ કયી ? – ઈ.વ.
1903 ભાાં
કઇણ ફાફતને વાંદ કયલાન કે છડલાન
ર્નણિમ કયલાભાાં તીવ્રણે અનુબલાતી
અર્નણાિમકતાની ર્લથર્ત એટરે ? – વાંઘિ
અચેતન ભન અાંગન
ે  ખ્માર કણે આપ્મ ? – ડૉ.
ર્વગ્ભાંડ પઈડ
ભનર્લજ્ઞાનભાાં આઈ. ી. ાલરલન પા –
ર્ળક્ષણ ક્ષેત્રે ળાષ્ડીમ અર્બવાંધાન
ર્વગ્ભાંડ પઈડના ભતે વ્મર્તતત્લના કે ટરા ર્લબાગ
છે ? – ત્રણ (3)
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(૫૨) ભનર્ચહકત્વક લડે ભનયગના થતા ર્નદાનભાાં
MMPT ની યચના તમાયે થઈ ? – ઈ.વ. 1940
(૫૩) હશાંદુ ધભિ અનુવાય દેલતાઓના કાધ્મક્ષ કણ છે
? – કુ ફેય
(૫૪) Psychology ળબ્દન પ્રમગ વોપ્રથભ કણે
કમો ? – રૂડલ્પ
(૫૫) ફાકના ફધાત્ભક ર્લકાવ અને કમુ હયફ
અવય કયે છે ? – વાાંલકૃ ર્તક
(૫૬) લભૃર્તભ્રાંળના કે ટરા પ્રકાય છે ? – ચાય
(૫૭) ગુજયાતના કમા ભનલૈજ્ઞાર્નકે ડૉ. ફ્રઈડના શાથે
તારીભ રીધી શતી ? – ડૉ. ધીયે ન્ર ભશે તા
(૫૮) બાયતીમ ભનર્લજ્ઞાન ભાંડની લથાના તમાયે
કયલાભાાં આલી શતી ? – ઈ.વ. 1924
(૫૯) ............... આણા ભગજન એક નાનકડ બાગ
છે ? – શાઈથેરેભવ
(૬૦) ર્માજેએ ફધાત્ભક ર્લકાવને કે ટરા તફક્કાભાાં
લશેં ચ્મા છે ? – ચાય (4)
(૬૧) ર્વર્ધ્ધ પ્રેયણાનુાં ભાન કયલા ભાટે કઈ કવટી
રેલાભાાં આલે છે ? – TAT
(૬૨) નૈર્તક ર્નણિમ ળર્તત ઉય ુલતક કણે પ્રકાર્ળત
કમુું શતુાં ? – ર્મજેએ
(૬૩) લ્મુફીની ાકિ ભેન્ટર શર્લટરની લથાના તમાાં
થઈ શતી ? – કરકિા
(૬૪) ભનર્લજ્ઞાનન વોપ્રથભ અભ્માવ કયનાય
ભનલૈજ્ઞાર્નક કણ શતા ? – ર્લર્રમભ જેમ્વ
(૬૫) હદધિકારીન અને વભકારીન અભ્માવન
ઉમગ ખાવ કયીને કમા પ્રકાયના
ભનર્લજ્ઞાનભાાં થામ છે ? – ર્લકાવાત્ભક
(૬૬) ર્લશ્વની વોપ્રથભ ફુર્ધ્ધ કવટી કઈ બાાભાાં
યચાઈ શતી ? – ફ્રેન્ચ
(૬૭) છકયાભાાં ર્તા પ્રત્મે દ્વે અને ભાતા ભાટે
આકિણ તેની કઈ ગ્રાંર્થને કાયણે ઉદબલે છે ? –
ઈહડમવ
(૬૮) ઈલન ેટરર્લચ ાલરલ કમા દેળન
ભનલૈજ્ઞાર્નક શત ? – યર્ળમા
(૬૯) બગલદગીતાભાાં કઈ ફાફતને ર્લથતપ્રજ્ઞતા તયીકે
ઓખલાભાાં આલે છે ? – તીવ્ર આલેગને
અટકાલલ
(૭૦) ગાડિ નયે ફશુર્લધ ફુર્ધ્ધન ર્વધ્ધાાંત તમાયે
આપ્મ ? – ઈ.વ. 1983 ભાાં
(૭૧) શલી ભનદુફિ વ્મર્તતન ફુર્ધ્ધ આાંક કે ટર
શમ છે ? – 50 થી 69
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(૭૨) ભાનલ અાંગેના કના ભત ર્લદ્યામક અને
આળાલાદી છે ? – ભેલર
(૭૩) ભનલરણ તુરનાની ધ્ધર્ત કણે ર્લકવાલી શતી
? – ર્રકટિ
(૭૪) બાયતભાાં વોથી લધુ આહદલાવી કમા યાજ્મભાાં
લવે છે ? – ર્ભઝયભ
(૭૫) બાયતીમ યાષ્ટર લાદની વાભાર્જક ૃષ્ઠ બૂર્ભકા ગ્રાંથ
કણે રખ્મ છે ? – ડૉ. એ. આય. દેવાઈ
(૭૬) કમા વભાજળાષ્ડીએ ફા અયાધીઓનુાં
લગીકયણ છ વભૂશભાાં કમુું છે ? – શફિ
(૭૭) ભૂક નામક નાભનુાં વાભાર્મક ળરૂ કયનાય – ડૉ.
આાંફેડકય
(૭૮) કના ભત ભુજફ ભાનલ વભાજન ઈર્તશાવ લગિ
વાંફાંધન ઈર્તશાવ છે ? – કારિ ભાકિ વ
(૭૯) વાંમુતત કુ ટુાં ફ અને જ્ઞાર્ત વ્મલલથાએ કની
ભૂબૂત વાંલથાઓ છે ? – હશન્દુઓની
(૮૦) નાગહયકના લતિન અાંગેની વભલમા કઈ છે ? –
યાષ્ટર ીમ ચાહયત્ર્મન અબાલ
(૮૧) કઈ હયર્લથર્ત વ્મર્તતને ઈચ્છા પ્રભાણે જીલન
જીલલાના વાભર્થમિથી લાંર્ચત યાખે છે ? –
ગયીફાઈ
(૮૨) ર્લનફા બાલેએ ગયીફને ભદદ કયલાની કઈ ર્ફન
વયકાયી પ્રલૃર્િ કયી શતી ? – બૂદાન ચલ
(૮૩) વ્મર્તતને શાં ૂ પ, આશ્વાવન, ર્લશ્વાવ અને
ખાતયીન અનુબલ કયાલલા ભાટે અગત્મનુાં લાશક
કમુાં છે ? – લળિ
(૮૪) કઈ તુરા ચક્કવ લલતુ, વ્મર્તત કે રક્ષણની
ઓખ ભાટે પ્રમજામ છે ? – નાભરક્ષી
(૮૫) વાભાન્મ લલતીભાાં ૯૦ થી ૧૦૯ ફુર્દ્ધ આાંકલાી
વ્મર્તતઓની વાંખ્મા કે ટરી શમ છે ? – ૫૦ ટકા
(૮૬) ફાકના વાભાર્જક ર્લકાવના ફે તફક્કા કણે
જણાવ્મા ? – ર્માજે
(૮૭) વભજણ
લગયની
કઇણ
ફાફતને
જફયદલતીથી બૂરલાની યીતને ...............
કશે લામ ? – દભન
(૮૮) ભનલૈજ્ઞાર્નક
રક્ષણ
ભાલા
ભાટે ની
ભનર્લજ્ઞાનની ળાખાને ળુાં કશે છે ? – ભનભાન
(૮૯) કઈ અલલથાભાાં જીલનની લૃર્દ્ધ વોથી ઝડી છે ?
– ર્ળળુલલથા
(૯૦) અનુબલ દ્વાયા ર્ળક્ષણ એટરે લતિન ભાાં વુધાય.
(૯૧) ર્લશ્વ અનુદાન આમગની ર્નભણૂાંક કણે કયી ? –
બાયત વયકાય

3

મનોવિજ્ઞાન
Astha Academy, sector 22, Gandhinagar Mo.8980961441

(૯૨) વ્મર્તતત્લ ભાનની આધુર્નક દ્ધર્ત કઈ ? –
લલતુફધ
(૯૩) ભનલૈજ્ઞાર્નક માિલયણ ળાષ્ડ-કના દ્વાયા
રખલાભાાં આવ્મુાં ? – રેર્લન
(૯૪) ભાનર્વક યીતે ભગજભાાં યશે રા બૂતકાના
અનુબલને ળુાં કશે લામ ? – ધાયણા
(૯૫) ગુજયાતભાાં એલા કે ટરા જીલ્લા છે , જેના લડા
ભથકના નાભ જીલ્લાના નાભથી અરગ ડે છે ? –
ફાય (12)
(૯૬) ગુજયાત યાજ્મની લથાના છી કમા જીલ્લાનુાં
ર્લબાજન થમુ નથી ? – કચ્છ
(૯૭) વોથી નાની ર્લબાજ્મ વાંખ્મા કઈ ? – ચાય (4)
(૯૮) ગાાંધીનગય તમાયે ગુજયાતનુાં ાટનગય ફન્મુાં ? –
1971 ભાાં ભુખ્મભાંત્રી-હશતેન્ર દેવાઈ
(૯૯) 1997 ભાાં ગુજયાતભાાં  નલા જીલ્લાની યચના થઈ
તે લખત ભુખ્મભાંત્રી – ળાંકયર્વાંશ લાઘેરા
(૧૦૦) ાટણ જીલ્લાની યચના થઈ તે લખતે ભુખ્મભાંત્રી –
કે ળુબાઈ ટે ર
(૧૦૧) ‘નમા ગુજયાત’ – ચીભનબાઈ ટે ર
(૧૦૨) નલર્નભાિણ આાંદરન – ચીભનબાઈ ટે ર
(૧૦૩) ગુજયાત ર્લદ્યાીઠની લથાના કમા આાંદરન
વભમે થઈ શતી ? – અવશકાય આાંદરન
(૧૦૪) ગાાંધીજી દર્ક્ષણ આહફ્રકાથી તમાયે બાયત આવ્મા
? – ઈ.વ. 1915
(૧૦૫) કઈ વારભાાં લડદયા યાજ્મનુાં ભુાંફઈભાાં
ર્લર્રનીકયણ થમુાં ? – ઈ.વ. 1949
(૧૦૬) છે લ્લે કમા ફે તારુકા ફન્મા ? – તાી ર્જલ્લાના
ડરલણ અને કુ કયભુાંડા-કુ ર ર્જલ્લા-33, તારુકા250
(૧૦૭) ળક વાંલતન પ્રથભ ભહશન – ચૈત્ર
(૧૦૮) IPC કના દ્વાયા રખલાભાાં આલી ? – રડિ
ભેકરે
(૧૦૯) ઓર્રર્મ્ક-2020 તમાાં યભાળે ? – જાાન
(૧૧૦) યાજ્મારના દ ભાટે ઓછાભાાં ઓછી ઉંભય –
35 લિ
(૧૧૧) યાજ્મની કાભગીયી ભાટે નીર્ત-ઘડતયનુાં કાભ કણ
કયે છે ? – ર્લધાનવબા
(૧૧૨) ભેલર કશે છે કે લલવાથિકતા પ્રાપ્ત કયલી એટરે
તાની .................... ને કામાિર્ન્લત કયલી. –
વુપ્તળર્તત
(૧૧૩) વ્મર્તતભાાં વુુપ્ત રૂે ડે રી, ર્લર્ળષ્ટ પ્રકાયનુાં
કામિ કયલાની ળર્તત તે .................... છે . –
અર્બમગ્મતા
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(૧૧૪) છકયીભાાં ભાતા પ્રત્મે દ્વે અને ર્તા ભાટે
આકિણ તેની ............... ગ્રાંર્થને કાયણે ઉદબલે
છે ? – ઈરેતટર ા
(૧૧૫) જૂ થ ફે કે તેથી લધુ વ્મર્તતઓનુાં ફનેરુાં
............... એકભ છે . – વાભાર્જક
(૧૧૬) નેતૃત્લ એ ............... પ્રહક્રમા છે . – વાભાર્જક
(૧૧૭) ભનલરણ વાેક્ષ યીતે ............... શમ છે . –
ર્લથય
(૧૧૮) ભનલરણ ર્લચાયણા અને ............... ને દયે
છે . – લતિન
(૧૧૯) ર્લર્લધ પ્રકાયની ર્ળક્ષણ દ્ધર્તઓ દ્વાયા
ભનલરણ ............... થામ છે . – વાંાહદત
(૧૨૦) ભશર્િ ............... મગની વભજૂ તી ...............
ભાાં વ્મલર્લથત યીતે આી છે . – તાંજર્રએ,
મગવૂત્રભાાં
(૧૨૧) ફુર્દ્ધ અને ળૈક્ષર્ણક ર્વર્દ્ધ લચ્ચે ...............
વશવાંફાંધ જોલા ભે છે . – ધન
(૧૨૨) ‘રાક્ષ ખાટી છે ’ એ કઈ ફચાલ પ્રમુર્તતનુાં ઉદાશયણ
છે ? – મોર્તતકીકયણ
(૧૨૩) ભશાવાગયના ાણીની વાટી લધલાથી કમા
દેળના ત્રણ ટાુઓ ાણીની અાંદય વભાઈ ગમા
છે ? – ભારદીલ
(૧૨૪) ‘ભ્રષ્ટાચાય’ એ વાભાર્જક વભલમા કમા
રર્ષ્ટર્ફાંદથ
ુ ી કશે લામ છે ? – આત્ભરક્ષી
(૧૨૫) Psychology ળબ્દ રૂડાલ્પ રેહટન ળબ્દ
Psyche+logos આત્ભર્લજ્ઞાન એટરે કે
આત્ભાન અભ્માવ કયતુાં ર્લજ્ઞાન. ભન એ ર્લર્લધ
ભાનર્વક ળર્તતઓન વભૂશ છે .
(૧૨૬) ડૉ. ર્વગ્ભાંડ પઇડના ભનર્લશ્લેણલાદથી
પ્રબાર્લત ળેખય ફઝને બાયતની ભનર્લજ્ઞાન
ર્લમભાાં વોપ્રથભ Ph.D ની દલી એનામત
કયલાભાાં આલી.
(૧૨૭) ભાનલલતિનને વભજલા ભાટે જૈલ અર્બગભન
આધાય કણે રીધ શત ? – લેફય અને પે કનય
(૧૨૮) બાાના કતૃિત્લન અભ્માવ કમા ળાષ્ડભાાં
કયલાભાાં આલે છે ? – ભનર્લજ્ઞાન
(૧૨૯) યર્લન્રનાથ ટાગયની ળૈક્ષર્ણક વાંલથા –
ળાાંર્તર્નકે તન
(૧૩૦) TAT નુાં ુરુાં નાભ – Thematic
Apperception Test થેભેટીક એયવેપ્ળન
ટે લટ
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(૧૩૧) TAT કવટી કણે અને તમાયે ફનાલી ? –
ઈ.વ. 1939 ભાાં ભયે અને ઓગિન નાભના ભાનવ
ળાષ્ડીઓએ
(૧૩૨) ભનર્લજ્ઞાનનુાં ર્લમ લલતુાં ળુાં છે ? – લતિન
(૧૩૩) ભનર્લજ્ઞાન ભાનલીના લતિનન અભ્માવ ળાના
વાંદબિભાાં કયે છે ? – લાતાલયણ
(૧૩૪) આજના વર્ળમર મુગભાાં લટ્વ-એ, પે વફુક
લગેયે કઈ ભનવાભાર્જક પ્રેયણાનુાં વૂચન કયે છે ?
– વાંરગ્નતા
(૧૩૫) મગભાાં વાંૂણિ ભનલૈજ્ઞાર્નક પ્રહક્રમા કઈ છે ? –
પ્રત્માશાય
(૧૩૬) ુખ્ત વ્મર્તતના ભગજનુાં લજન કે ટરુાં શમ છે ? –
1.36 હકરગ્રાભ
(૧૩૭) ભાનલ ળયીયના પ્રજનન કભાાં કે ટરા યાંગવૂત્ર
શમ છે ? – 46
(૧૩૮) યાંગવૂત્ર ળાના ફનેરા શમ છે ? – DNA
(૧૩૯) પ્રટીન ઉત્ન્ન કયલાનુાં ભુખ્મ કામિ કણ કયે છે ?
– DNA
(૧૪૦) યાંગવૂત્રભાાં આલેરા જભીન તત્લના વભૂશને ળુાં
કશે છે ? – જીનટાઈ
(૧૪૧) અાંત:ષ્ડાલી ગ્રાંથીઓનુાં ર્નમભન કના દ્વાયા થામ
છે ? – શાઈથેરેભવ
(૧૪૨) ળયીયની કઈ ગ્રાંર્થને ‘વલોયી’ ગ્રાંર્થ કશે છે ? –
ભર્લતષ્ક ગ્રાંર્થ
(૧૪૩) બાયતીમ બાાઓભાાં ભૂબૂત લલય કે ટરા છે ?
– (12) ફાય
(૧૪૪) વભાજ અાંગન
ે ા નીચેના ર્લધાન ર્લળે ર્લચાય
કય.
(૧) વભુદામભાાં યશે નાયી વ્મર્તતઓન વભાજ
ફને છે .
(૨) વભાજ અત્માંત વ્માક તાંત્ર છે , જેભાાં અનેક
જૂ થના વભાલેળ થામ છે .
(૩) વભાજ રકના વભૂશ જીલનભાાં ઉબી થતી
વભલમાઓને ઉકે રલાની ક્ષભતા ધયાલે છે .
(૪) વભાજ તયીકે ભાન્મ ફનલા ભાટે એ
વ્મર્તતઓએ યલય આાંતયહક્રમા કયલી
અને વભુદામની પ્રલૃર્િઓભાાં વશકાય
આલ જરૂયી છે . (તભાભ ર્લધાન વાચા
છે .)
(૧૪૫) ભનર્લજ્ઞાનભાાં લાતિર્નક અર્બગભને કમ
અર્બગભ કશે છે ? – જ્ઞાનાત્ભક
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(૧૪૬) ભનર્લજ્ઞાનની
કઈ
ળાખા
વાભાર્જક
હયર્લથર્તભાાં વ્મર્તતના લતિનને વભજલાન
પ્રમાવ કયે છે ? – વભાજરક્ષી ભનર્લજ્ઞાન
(૧૪૭) ભનાલ ળયીયભાાં યાંગવૂત્રની કે ટરી જોડ શમ છે ?
– ત્રેલીવ (23)
(૧૪૮) કના ભત પ્રભાણે વાભાર્જકયણ એટરે વભાજના
ભૂલ્મને ળીખલાની, ર્લચાયલાની અને હક્રમા
કયલાની વાચી અને મગ્મ યીતને ળીખલાની
હક્રમા ? – ઓગફનિ અને ર્નભકપ
(૧૪૯) કના ભતે વાંલકૃ ર્ત એટરે એક વભાજના
વભ્મએ વભાન યીતે અનાલેરા હયલાજો,
યાંયાઓ, ભનલરણ અને ભાન્મતાઓનુાં તાંત્ર
– બ્રુટા
(૧૫૦) કના ભત પ્રભાણે વભાજ એટરે વભુદામભાાં
યશે નાયી, એકફીજા વાથે વ્મલશાય કયનાયી અને
વભુદામની પ્રલૃર્િઓભાાં વશકાય આનાયી
વ્મર્તતઓન વભૂશ – જેમ્વ ડર ે લય
(૧૫૧) ભફાઈર કે કમ્પ્મુટય ચરાલલાનુાં કે લાયલાનુાં
ળીખલા ભાટે ન ર્ળક્ષણન કમ ર્વદ્ધાાંત જાણીત
છે ? – વાધનરૂ અર્બવાંધાન (કાયક
અર્બવાંધાનના નાભે ણ ઓખામ છે .)
(૧૫૨) કઈ ભાનર્વક પ્રહક્રમા દ્વાયા ભાનલી વાભાર્જક
જગત અને વાભાર્જક હયર્લથર્તન અથિ કયે છે
? – વાભાર્જક ફધન
(૧૫૩) દેળની વોપ્રથભ પયે ર્ન્વક વામન્વ મુર્નલર્વિટી
તમાાં આલેરી છે ? – ગાાંધીનગય
(૧૫૪) ળાયીહયક અને ભાનર્વક રક્ષણના લાયવાના
લાશક કને કશે લામ છે ? – જભીન તત્લ
(૧૫૫) ળયીયના શરનચરનનુાં ર્નમભન, વાંકરન અને
વય ફનાલલાનુાં કામિ કણ કયે છે ? – નાનુાં
ભગજ
(૧૫૬) બૂખ, તયવ, જાતીમતા લગેયે પ્રેયણાઓ અને
આલેગાત્ભક લતિનભાાં થતી ળાયીહયક પ્રહક્રમાઓનુાં
ર્નમભન કયલાનુાં કામિ કણ કયે છે ? –
શાઈથેરેભવ
(૧૫૭) ભર્લતષ્ક ગ્રાંર્થને ‘વલોયી ગ્રાંર્થ’ ળા ભાટે કશે છે
? – તેભાાંથી ઝયતા ષ્ડાલ અન્મ ગ્રાંર્થઓને
વહક્રમ ફનાલે છે .
(૧૫૮) ર્લશ્વની વોપ્રથભ ભનર્લજ્ઞાનની પ્રમગળાા
તમાયે લથાઈ શતી ? – ઈ.વ. 1879 ભાાં, કણે
લથાી : ર્લલ્શે ભ લુન્ટ
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(૧૫૯) બાયતભાાં વલિપ્રથભ ભનર્લજ્ઞાનની પ્રમગળાા
કણે લથાી શતી ? – ફજેન્રનાથ વીર
(૧૬૦) ભનર્લજ્ઞાનન વોપ્રથભ અભ્માવ કયનાય
ભનલૈજ્ઞાર્નક કણ શતા ? – ર્લર્રમભ જેમ્વ
(૧૬૧) તારીભ દ્વાયા વ્મર્તતના લતિનભાાં આલતા પે યપાય
એટરે ? – અધ્મમન
(૧૬૨) ભનર્લજ્ઞાનભાાં EQ એટરે ............... વાાંલર્ે ગક
ફુર્દ્ધ આાંક
(૧૬૩) લતિનભાાં પ્રગર્તળીર અનુકૂરન પ્રાપ્ત કયલાની
પ્રહક્રમા એટરે અધ્મમન-ર્લધાન કણે કમુું શતુાં ?
– લકીનય
(૧૬૪) ‘ભનર્લજ્ઞાન એજ ર્ળક્ષણ ભાટે નુાં આધાયબૂત
ર્લજ્ઞાન છે .’ કશે નાય કણ શતા ? – ફી. એપ.
લકીનય
(૧૬૫) ઓગણીવભી વદીભાાં વોપ્રથભ ર્ળક્ષણને
ભનલૈજ્ઞાર્નક લલરૂ આનાય કણ શતા ? –
ેલતરજી
(૧૬૬) ભનર્લજ્ઞાનને ‘ચેતનાનુાં ર્લજ્ઞાન’ કશે નાય કણ
શતા ? – મ્મનાજી
(૧૬૭) ‘ભાનલીની વાંૂણિ વ્મર્તતભિાનુાં પ્રગટીકયણ
એટરે કે લણી’ એલુાં કશે નાય કણ શતા ? –
લલાભી ર્લલેકાનાંદ
(૧૬૮) ળૈક્ષર્ણક ભનર્લજ્ઞાનના ર્તા તયીકે કણ જાણીતુાં
છે ? – શફિટ
(૧૬૯) ભૂલ્માાંકન એ વતત ચારતી પ્રહક્રમા છે જે વાંૂણિ
ર્ળક્ષણ પ્રણારીનુાં ભશત્લનુાં અાંગ છે , આ વ્માખ્મા
કણે આી ? – હયવવિન
(૧૭૦) ‘કુ દયત દ્વાયા ભતી કે લણી જ વાચી કે લણી’
આ ર્લધાન કનુાં છે ? – રૂવ
(૧૭૧) તભે ભને એક ફાક આ અને તેને કશ તે
ફનાલી દો, આ લાતમ કનુાં છે ? – લટવન
(૧૭૨) ફાકને ર્ળખલલા ભાટે કઈ ફાફત વોથી
અગત્મની છે ? – પ્રેયણા
(૧૭૩) ‘ભાનલને ચાહયત્ર્મલાન અને જગત ભાટે ઉમગી
ફનાલે તે જ ર્ળક્ષણ કશે લામ’ ર્લધાન કણે કમુું છે
? – માજ્ઞલાલ્કમ
(૧૭૪) અનુબલ જ જ્ઞાનની એક ભાત્ર ભારા છે , આ
ર્લધાન કમા લાદને વાથિક ફનાલે છે ? –
ઈર્ન્રમાનુબલલાદ
(૧૭૫) શાં ુ કદી ળીખલત નથી, શાં ુ એલા વાંજોગ ેદા કરુાં
છુાં જેભાાં ર્લદ્યાથીઓ ળીખે, આ ર્લધાન કનુાં છે ?
– રૂવ
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(૧૭૬) ભનર્લજ્ઞાનની વોપ્રથભ વ્માખ્મા કઈ શતી ? –
લતિનનુાં ર્લજ્ઞાન
(૧૭૭) યીક્ષાભાાં ાવ ન થતા ર્ળક્ષકની બૂર કાઢલી, એ
કઈ ફચાલ પ્રમુર્તત યશે રી છે ? – પ્રક્ષેણ
(૧૭૮) CAT એ ળેની દ્ધર્ત ગણામ છે ? – વ્મર્તતત્લ
ભાનની
(૧૭૯) ‘ભનર્લજ્ઞાનના ર્વદ્ધાાંત’ નાભનુાં ુલતક કણે
પ્રગટ કમુું ? – ર્લર્રમભ જેમ્વ
(૧૮૦) નલી ળધ, નલ ખ્માર, નલી વભજ, નલી
યચના, તકો જન્ભાલતી ર્લચાયણાને ળુાં કશે લામ છે
? – વજિનાત્ભક ર્લચાયણા
(૧૮૧) આણી જાત અને આણા માિલયણ લચ્ચે
ચારતી આાંતયહક્રમાનુાં હયણાભ કમુાં છે ? –
વભામજન
(૧૮૨) ‘તાયા લલને જાણ’ એ વાંદળ
ે  કનાભાાં તત્લજ્ઞાન
જેટર જ ભશત્લન છે ? – ભનર્લજ્ઞાન
(૧૮૩) હશક્રેટીવના ભત ભુજફ કે લી વ્મર્તતઓ વહક્રમ
અને આનાંદી શમ છે ? – યતતપ્રબાલી
(૧૮૪) કણ કશે છે કે લલ વાથિકતા પ્રાપ્ત કયલી એટરે
તાની વુપ્ત ળર્તતને કામાિર્ન્લત કયલી ? –
ભેલર
(૧૮૫) હક્રમાત્ભક વાંળધન કે લણી ક્ષેત્રની નાની
ર્વાંચાઈ મજના છે . – ડૉ. ગુણલાંત ળાશ
(૧૮૬) હક્રમાત્ભક વાંળધન લૈજ્ઞાર્નક ઢફે વપતા
ર્નષ્પતાનુાં ભૂલ્માાંકન કયે છે ? – ડૉ. લટીપન
કય
(૧૮૭) ભનર્લજ્ઞાનના ધ્મેમ કમા છે ? – (1) લતિનની
વભજ અને લષ્ટીકયણ (2) લતિનની આગાશી
(3) લતિનનુાં ર્નમાંત્રણ
(૧૮૮) નલા દાથો, નલી હયર્લથર્ત કે નલી ઘટનાઓનુાં
ભનભાાં વજિન કયલુાં તેને ળુાં કશે લામ ? –
લાલતર્લક કલ્ના
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