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ભનશલજ્ઞાનના કેટરાક ભશત્લના પ્રશ્ન :
1.

.............. ના ઉદબલ ભાટે ભગજના શામથેરેભવ નાભના બાગભાં આલેરા ‘એક્રીભ રેટયર’

ભ ૂખ

નાભન ં કે ન્સર જલાફદાય છે ?
2.

.........આણા ભગજન એક નાનકડ બાગ છે ?

શાઈથેરેભવ

3.

‘કદયત દ્વાયા ભતી કે લણી જ વાચી કે લણી’ કણે શલધાન કયક શત ?

રૂવ

4.

‘ણચયકારીન ્મ ૃશત’ કઈ ્મ ૃશતને કશેલામ છે ?

રાંફાગાાની ્મ ૃશત

5.

‘તભે ભને એક ફાક આ અને તેને કશ તેફનાલી દઉ’ આ લાક્ય કન ં છે ?

લટવન

6.

‘તારીભ દ્વાયા વ્મક્તતના લતકનભાં આલતા પેયપાય’ એટરે........

અધ્મમન

7.

‘રાક્ષ ખાટી છે ’ આ ઉદાશયણ કઈ ફચાલપ્રયક્તત ભાટે ફંધફેવત પ્રચ્લરત ઉદાશયણ છે ?

મોક્તતકીકયણ

8.

‘ડયા ત્માયે નભ્કાય’ એ કઈ પ્રયક્તતની શ્રેષ્ઠ કશેલત છે ?

મોક્તતકીકયણ

9.

‘યીક્ષાભાં ાવ ન થતાં શળક્ષકની ભ ૂર કાઢલી.’ તેભાં કઈ ફચાલ પ્રયક્તત યશેરી છે ?

પ્રક્ષેણ

10.

‘યીક્ષાભાં પ્રથભ નંફય આલતા શ્રેષ્ઠ ળાાન ં ઈનાભ ભળય’ં એવ ં કલ્લાભાં કઈ ફચાલ પ્રયક્તત યશેરી

હદલા્લપ્ન

છે ?
11.

‘ ૂલાકનબલને કાયણે લતકનભાં થત કામભીઅને વાેક્ષ પેયપાયને ભાી ળકામ છે ’ એભ કણે કહ્ ં શત ?

ભગકન

12.

‘પ્રેયણા એટરે કઈક શેત ભાટે કાભ કયલાની હિમા’ કમા ભનલૈજ્ઞાશનકે શલધાન કયું શત ં ?

ફનાકડ

13.

‘બદ્ધિભાનના શતા’ તયીકે કણ ઓખામ છે ?

વામભન ણફને

14.

‘ભનબાયના કે ન્સર’ તયીકે ઓખાત ં ભનબાયની ળાયીહયક પ્રશતહિમાન ં ઉદગભ્થાન ભગજભાં કમા

શાઈથેરેભવ

આલે ં છે ?
15.

‘ભનશલજ્ઞાન એટ્રે ભાનલી અને પ્રાણીના લતકનન ં શલજ્ઞાન’ – આ કથન કન ં છે ?

વી.ટી. ભગકન

16.

‘ભનશલજ્ઞાન ભાનલી અને પ્રાણીલતકનન ં શલજ્ઞાન છે ’ એલી વ્માખ્મા આનાય કણ છે ?

વી.ટી. ભગકન

17.

‘ભનશલજ્ઞાનના શવિાંત’ નાભન ્તક કણે પ્રગટ કયું ?

શલણરમભ જેમ્વ

18.

‘ભનશલજ્ઞાનન વંફધ
ં પ્રત્મક્ષ ભાનલ લતકન વાથે છે ’ એવ ં કશેનાય કણ શતા ?

ગે યીવન અને અન્સમ

19.

‘ભાનલને ચાહયત્ર્મલાન અને જગત ભાટે ઉમગી ફનાલે તે જ શળક્ષણ કશેલામ’ શલધન કણે કયું શત ?

માજ્ઞલાલ્કમ

20.

‘ભાનલીની વં ૂણક વ્મક્તતભત્તાન ં પ્રગટીકયણ એટરે કે લણી’ એવ ં કશેનાય કણ શતા ?

્લાભી શલલેકાનંદ

21.

‘યભત જ જીલન છે ’ એવ ં કણે કહ્ શત ?

જશન ડયઈએ

22.

‘લ્યફીની ાકક ભેન્સટર શક્્ટર’ની ્થાના કમાં થઈ શતી ?

કરકાતા

23.

‘વ ૃધ્ધ્ધ એટરે કીમ ગણાકાય’ આવ ં કણે કહ્ ં શત ં ?

ફ્રેન્સડ

24.

‘વ્મક્તતત્લન શવિાંત’ કણે યલમ છે ?

શવગ્ભંડ ફ્રઈડ

25.

‘ળૈક્ષણણક ભનશલજ્ઞાનના શતા’ તયીકે કણ જાણીત ં છે ?

શફકટ

26.

‘્મ ૃશત એટરે ળીખેરાન વીધ ઉમગ’ કન ં કથન છે ?

વ ૃડલથક

27.

‘્લપ્ન અથકઘટન’ ય કણે ્તક રખ્ય ં છે ?

શવગ્ભંડ પઈડ

28.

‘્લપ્ન એ અજાગ્રત ભનના યાજભાગો છે ’ એવ ં કણે કહ્ ં શત ં ?

શવગ્ભંડ ફ્રઈડે

29.

‘્લપ્ન’ એ ચેતતાની કઈ અલ્થા સ ૂચલે છે ?

અબાન અલ્થા

30.

‘હં કદી ળીખલત નથી, હં એલા વંજગ ેદા કરૂ છુ જેભાં શલદ્યાથીઓ ળીખે’ આ શલધાન કન ં છે ?

રૂવ

31.

18 થી 60 લક સધીન વભમગા વ્મક્તત શલકાવની કઈ અલ્થા તયીકે ઓખામ છે ?

એડલ્ટ, ખ્તાલ્થા

વંચારક : વાભત ગઢલી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , રીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક) 1
નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નંફય ય પન કય અથલા રૂફરં ભવ.
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગજયાતી વ્માકયણ-વાહશત્મ, ગણણત, તકક ળક્તત(Reasoning), English લગેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન ં ામાથી શળક્ષણ આતી શ્રેષ્ઠ વં્થાભાં જડાલી ઉત્તભ કાયહકદી ફનાલ.
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32.

1903ભાં કમા યાજ્મભાં ભશાયાજા વમાજીયાલે ભાનશવક યગની શક્્ટર ળરૂ કયાલી શતી ?

લડદયા

33.

1928ભાં એન.એન.વેનગપ્તા જડે કને વાભાજજક ભનશલજ્ઞાન ય પ્રથભ ્તક પ્રશવિ કયું ?

યાધાકભર મખયજી

34.

1935ભાં ગજયાતભાં વોપ્રથભ શળક્ષણ અને ભનશલજ્ઞાન શલબાગ કમા ળરૂ કયલાભાં આવ્મ શત ?

લડદયા

35.

1935ભાં વ્માલવાશમક યીતે ભગજની ળસ્ત્રહિમાની ળરૂઆત કણે કયી શતી ?

ભશનઝ

36.

1951ભાં ભનદફક ફાકની લૈજ્ઞાશનક યીતે વાયવંબા રેતી ‘ફી.એભ. ઈધ્ન્સ્ટટય ૂટ’ની ્થાના ક્યાં

અભદાલાદ

થઈ શતી ?
37.

Psychology ળબ્દન પ્રમગ વોપ્રથભ કણે કમો શત ?

રૂડાલ્પે

38.

અચેતન ભનન અભ્માવ શનયીક્ષણની કઈ િશતભાં કયી ળકાતી નથી ?

કદયતી શનયીક્ષણ િશત

39.

અજ્ઞાત/અચેતન ભનન શવિાંત કણે આપ્મ ?

શવગ્ભંડ પઈડ

40.

અજ્ઞાતભન (અચેતભન)ન ખ્માર કને યજૂ કમો છે ?

ડૉ. શવગ્ભંડ પઈડ

41.

અશત ગંબીય પ્રકાયન ભનયગ કમ છે ?

શછન્ન ભનશલકૃશત

42.

અધ્મેતા જે શલમભાં યવ ધયાલે છે તે શલમન ં અધ્મમન વાયી યીતે કયી ળકે છે તેન ં શ ં કશીશ ં ?

અણબરણચ

43.

અબ્રાશભ ભે્રના પ્રેયણાઓના શ્રેણીિભ શવિાંતભાં વોથી નીચે પ્રથભિભની ામાની મ ૂભ ૂત

ળાયીહયક (જૈલ પ્રેયણા)

જરૂહયમાત કઈ દળાકલી છે ?
44.

અણબિશભત અધ્મમન વાથે કન ં નાભ વંકામે ં છે ?

સ્્કનય

45.

અણબવંધાનની ભદદથી કઈ ફાફત વોથી વાયી યીતે ળીખલી ળકામ છે ?

બાા અને વ્માકયણ

46.

અભ્માવભાં યાકે ળ ાછ યશે છે યં ત હિકે ટભાં તે વાય ખેરાડી ફને છે . આ કઈ ફચાલ પ્રયક્તત છે ?

ક્ષશત ૂશતિ

47.

અભદાલાદભાં શાર જમાં ભેન્સટર શક્્ટર છે ત્માં વોપ્રથભ ભેન્સટર એવાઈરભ (ભાનશવક યગીઓ

ડૉ. ી. ીયે રે (1863)

ભાટે નાં આશ્રમ ્થાન) ની ળરૂઆત કને કયી શતી ?
48.

અવયકાયક ધ્મેમ પ્રાપ્તી ભાટે શ ં આલશ્મક છે ?

વંગઠન

49.

અંત:સ્ત્રાલી ગ્રંથીઓન ં શનમભન કના દ્વાયા થામ છે ?

શાઈથેરેભવ

50.

આજના વશળમર યગભાં લટ્વએ, પેવબક લગે યે કઈ ભનવભાજજક પ્રેયણાન ં સ ૂચન કયે છે ?

વંરગ્નતા

51.

આત્ભશત્માન લૈજ્ઞાશનક િશતને અભ્માવ કયનાય વ્મક્તત કણ શતા ?

એશભર દખાકઈભ

52.

આહદત્મ તાની જાતને વણચન તેંડરકય વભજે છે તેભાં કી ફચાલ પ્રયક્તત છે ?

તાદાત્મ્મ

53.

આધશનક યગભાં વાભાજજકયણન ં અત્મંત ળક્તતળાી કાયણ કય ં ફની યહ્ ં છે ?

વંવાય ભાધ્મભ

54.

આધશનક વભમભાં ભટા બાગની વં્થાઓભાં કઈ વંયચના પ્રચણરત છે ?

અભરદાયળાશી

55.

આનંદ, શક, પ્રેભ, ઉલ્રાવ લગે યે કે લા આલેગ છે ?

શલધામક આલેગ

56.

આલેગ ભાટે ન અંગ્રેજી ળબ્દ EMOTION કઈ બાાભાંથી ઊતયી આલેર છે ?

રેહટન

57.

આલેગ ભાન અંગે ન આલેગાત્ભક આંક (EQ) ટે ્ટ કણે શલકવાવ્મ છે ?

ડેશનમર ગરભેન

58.

આંતયસ ૂઝ દ્વાયા થતા અધ્મમનભાં કઈ ફાફત અગત્મની છે ?

શેરાના અનબલ

59.

આંતયસ ૂઝ દ્વાયા થત ં અધ્મમન એ કમા ભનલૈજ્ઞાશનકે વભજાવ્ય ં ?

કશરય

60.

આંતયસ ૂઝન ખ્માર આનાય ભનલૈજ્ઞાશનક કશરય કમાન લતની શત ?

જભકની

61.

ઇ.વ. 2100ભાં  ૃથ્લી યની વાટી ય વયે યાળ કે ટરી હડગ્રી પેયનશીટ તાભાન લધી જળે ?

3.5

62.

ઇલાન ેરશલચ ાલરલ કમા દે ળન ભનલૈજ્ઞાશનક શત ?

યશળમા

63.

ઈ.વ. 1930ભાં ઉદક અને ંજાફી બાાઓભાં બદ્ધિકવટીઓ યચલાન બાયતભાં વોપ્રથભ વ્મલક્્થત

ડૉ. યાઈવ

પ્રમાવ કણે કમો શત ?
64.

ઈાક, શતય્કાય, િધ લગે યે કે લા આલેગ છે ?

શનેધક આલેગ

વંચારક : વાભત ગઢલી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , રીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક) 2
નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નંફય ય પન કય અથલા રૂફરં ભવ.
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગજયાતી વ્માકયણ-વાહશત્મ, ગણણત, તકક ળક્તત(Reasoning), English લગેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન ં ામાથી શળક્ષણ આતી શ્રેષ્ઠ વં્થાભાં જડાલી ઉત્તભ કાયહકદી ફનાલ.

ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, કરાકક , PSI-ASI, કન્સ્ટેફર, TAT, TET લગેયે યીક્ષાઓની વં ૂણક તૈમાયી ભાટે.
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રારઘય ઝેયક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6 કનકય, ગાંધીનગય download materials from HERE angelacademy.co.in

આને અભારં MATERIALS ગભે ત આના What’s up group ભાં જરૂય Share કયજ. તેનાથી તભાયી જેભ કઈને ભદદ ભળે.
65.

ઉછે યની કઈ ળૈરીભાં ઉછયે રાં ફાક વશકાયની બાલના લગયના શમ છે ?

રાડ-રડાલલાની

66.

ઉછે યની કઈ ળૈરીભાં ઉછયે રાં ફાક શકાયાત્ભક ભનલરણલાાં શમ છે ?

ાય્હયકળૈરી

67.

ઉદ્દીક-પ્રશતહિમા અણબગભ કમાં અણબગભને કશે છે ?

લાતકશનક અણબગભ

68.

ઉંભય લધલાની વાથે ળયીયના શલશલધ અલમલના લજન, કદ અને આકાયભાં થત િશભક, પ્રગશતગાભી

વ ૃદ્ધિ

અને પ્રભાણાત્ક પેયપાયની પ્રહિમા એટરે........?
69.

ઊંચાઈ, લજન, આંખન યં ગ, લા, ચાભડીન યં ગ, ળયીયન ફાંધ લગે યે લયવાભાં ભતા ગણધભો

પ્રગટ, પ્રબાલી

અને રક્ષણ કમા પ્રકાયન લાયવ દળાકલે છે ?
70.

ઊંધીને ઊઠતાં તયત જ જે ળાંશતની  અનબલામ છે , તે દયશભમાન ભગજભાં કમાં તયં ગ જલા

આલ્પા તયં ગ

ભે છે ?
71.

એક ેઢીભાંથી ફીજી ેઢીને ભતાં જૈશલક રક્ષણ એટરે ?

લાયવ (અનલંળ)

72.

એક શલદ્યાથી અન્સમ શલદ્યાથીને લાલાકય ધભકી આે છે . આ કમા પ્રકાયની વભ્મા ગણામ ?

આિભકતાની

73.

એકરતા, વંફધ
ં ભાં શતયાડ, છૂટાછે ડા લગે યેને ભનબાય ઉત્ન્ન કયતાં કમાં પ્રકાયનાં ભનબાયક કશે છે

વાભાજજક

?
74.

કઈ અલ્થા જીલનન વંિાંશતકા તયીકે પ્રચણરત છે ?

હકળયાલ્થા

75.

કઈ અલ્થાને ‘જીલનની લવંત’ કશેલાભાં આલે છે ?

તરણાલ્થા

76.

કઈ અલ્થાને ‘તંગદીરીની અલ્થા’ કશેલાભા આલે છે ?

તારણ્મલ્થા

77.

કઈ અલ્થાને જીલનન વંિાંશતકા ગણલાભાં આલે છે ?

તરણાલ્થા

78.

કઈ આંતહયક વશજ પ્રશતહિમા છે કે જે આલેગાત્ભક ભનબાય અને ીડાભાં યાશત આે છે ?

યડવ ં

79.

કઈ ઉચાય િશત દ્વાયા વ્મક્તત તાના લાતાલયણ ય શનમંત્રણ યાખલાન ં ળીખી ળકે છે ?

પ્રતીક ઉચાય

80.

કઈ ઉચાય િશતભાં દદીની વાભે મગ્મ લતકનના નમ ૂનાઓન ં પ્રદળકન કયલાભાં આલે છે ?

શનદળકન પ્રશલશધ

81.

કઈ ઉચાય િશતભાં દદીને ફેબાન કયલાભાં આલે ?

ઇન્સ્યણરન ઉચાય

82.

કઈ ઉચાય િશતભાં ળાસ્ત્રીમ અણબવંધાન અને કાયક અણબવંધાનની તકશનકન ઉમગ થામ છે ?

લતકન ઉચાય

83.

કઈ ઉચાય િશતભાં ્લપ્નન ં ભનલૈજ્ઞાશનક અથકઘટન કયલાભાં આલે છે ?

ભનગત્માત્ભક ઉચાય

84.

કઈ િશત ‘અશનમંશત્રત શનયીક્ષણ િશત’ તયીકે ઓખામ છે ?

કદયતી શનયીક્ષણ િશત

85.

કઈ િશત ‘અનપ્ર્થ છે દીમ અભ્માવ િશત’ તયીકે જાણીતી છે ?

વભકારીન અભ્માવ િશત

86.

કઈ િશતભાં દદીને ણચિંત પ્રેયતી શમ તેલી જ લા્તશલક જીલનની હયક્્થશતન વીધ અનબલ

્લાનભ ૂશત ઉચાય

કયાલલાભાં આલે છે ?
87.

કઈ પ્રેયણા ભનવાભાજજક પ્રેયણા છે ?

વત્તાની

88.

કઈ પ્રેયણાને હયણાભે જ વભાજ અને કટં ફ યચામા છે ?

વંરગ્નતા

89.

કઈ પ્રેયણાને રીધે ગયીફ વ્મક્તત ગજા ફશાયન ં જખભ રે છે ?

શવધ્ધ્ધની નીચી પ્રેયણા

90.

કઈ ફચાલ પ્રયક્તત ખટાં ઉજાલી કાઢેરાં ફશાનાં કાઢલાની પ્રયક્તત કયે છે ?

મોક્તતકીકયણ

91.

કઈ ફચાલ પ્રયક્તતભાં દશ્ભનન ં બ ૂરં ઇલછનાય વ્મક્તત દશ્ભનની વરાભતી ભાટે જ લધ ડતી ણચિંતા

શલરૂિ પ્રશતહિમા

વ્મતત કયે છે ?
92.

કઈ ફચાલ પ્રયક્તતભાં વ્મક્તત જખભ શલા છતાં જખભ છે જ નહશ એવ ં ભનાલલાન પ્રમત્ન કયે છે ?

ઇનકાય કે અક્્લકાય

93.

કઈ ફચાલ પ્રયક્તતભાં વ્મક્તત તાના આિભકતાના આલેળને ઉંચા ભાગેં લાલા રશ્કયભાં જડામ છે

ઉધ્લીકયણ

?
94.

કઈ ફચાલ પ્રયક્તતભાં વ્મક્તત તાન ં ગોયલ શણાળે એલા બમને રીધે આલેગને અજ્ઞાત ભનભાં

દભન

વંચારક : વાભત ગઢલી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , રીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક) 3
નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નંફય ય પન કય અથલા રૂફરં ભવ.
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગજયાતી વ્માકયણ-વાહશત્મ, ગણણત, તકક ળક્તત(Reasoning), English લગેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન ં ામાથી શળક્ષણ આતી શ્રેષ્ઠ વં્થાભાં જડાલી ઉત્તભ કાયહકદી ફનાલ.

ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, કરાકક , PSI-ASI, કન્સ્ટેફર, TAT, TET લગેયે યીક્ષાઓની વં ૂણક તૈમાયી ભાટે.
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ધકે રી દે છે ?
95.

કઈ ભનશલકૃશતન અથક ‘ભનન ં શછન્નણબન્ન થવ’ં કે ‘વ્મક્તતત્લન ં શછન્નણબન્ન થવ.ં ’

શછન્ન ભનશલકૃશત

96.

કઈ શલકૃત ણચિંતા ધયાલતી વ્મક્તત ળંકાળીર, અશલશ્વાસ જલા ભે છે ?

વ્માભશાત્ભક વ્મક્તતત્લ

97.

કઈ શલકૃશત ધયાલનાય વ્મક્તત ઉત્વાશ લગયની, યમ ૂજીવ ૃશત્ત શલનાની જલા ભે છે ?

શછન્ન વ્મક્તતત્લલાી

98.

કઈ શલકૃશત ધયાલનાય વ્મક્તત તાની જાતના પ્રેભભાં શમ છે ?

આત્ભયત વ્મક્તતત્લલાી

99.

કઈ શલકૃશત ધયાલનાય વ્મક્તત લધાયે ડતી અણબવ્મક્તત કયનાયી શમ છે ?

દં બી વ્મક્તતત્લલાી

100.

કઈ શલકૃશત ધયાલનાય વ્મક્તત લતકનની શલણચત્ર ટે લ ધયાલતી શમ છે ?

શછન્ન બાલાત્ભક ભનશલકૃશત

101.

કઈ શલકૃશત ધયાલનાય વ્મક્તત વાભાજજક આંતયહિમાથી દૂ ય યશે છે ?

હયશાયક વ્મક્તતત્લલાી

102.

કઈ વ્મક્તતભાં અલકાળીમ બદ્ધિ લધાયે શલી જઈએ ?

તકક ળાસ્ત્રીમ

103.

કઈ ળાયીહયક પ્રેયણા ખ ૂફ જ તીવ્ર શલા છતાં તેન તાત્કાણરક યીતે વંત અશનલામક નથી ?

જાતીમતા

104.

કઈ વભ્મા તરનાત્ભક આશથિક ખ્માર છે ?

ગયીફાઈ

105.

કઈ વં્કૃશતભાં નકાયાત્ભક આલેગની મતત અણબવ્મક્તતને અવં્કાયી ગણલાભાં આલે છે ?

જાાની

106.

કઈ વં્થારક્ષી વંયચના હયક્્થશતને ઝડથી પ્રશતબાલ આે છે ?

વય

107.

કઈ વં્થારક્ષી વંયચાને ‘વાટ વંયચના’ કશે છે ?

વય

108.

કથન, શ્રલણ, લાચન, રેખન, બાાને વભજલી લગે યે જેલાં કામોભાં કઈ બદ્ધિ વહિમ શમ છે ?

બાાકીમ

109.

કમા રસ્ષ્ટણફિંદ પ્રભાણે ‘હશિંવા અને ફાત્કાય’ એ વાભાજજક વભ્મા છે ?

લ્તરક્ષી

110.

કમા નેતાઓ પ્રત્મામનની વલોત્તભ કળતા ધયાલતા શમ છે ?

રૂાંતયરક્ષી

111.

કમા નેતાઓ વભાજભાં આમર હયલતકન કે િાંશત રાલી ળકે છે ?

કહયશ્ભાતી

112.

કમા ભનલૈજ્ઞાશનકના ભત મજફ ‘્લપ્ન શનિંરાન ં યક્ષણ કયે છે ?’

પઈડ

113.

કમા લકના વભમગાાને  ૂલકહિમાત્ભક તફક્ક કશે છે ?

2 થી 7 લક

114.

કમા વજીલન ં ચેતાતંત્ર વોથી લધ શલકશવત છે ?

ભાનલ

115.

કમા વભમગાાભાં વંઘક, શતાળા અને મઝ
ં ૂ લણ લધાયે શમ છે ?

ળૈળલાલ્થા

116.

કમાં દે ળની મગ અને ધ્માન આધાહયત ભાનશવક યગના ઉચાય ભાટે ની પ્રશલશધઓ જાણીતી ફની છે

બાયત

?
117.

કમાં રસ્ષ્ટણફિંદ પ્રભાણે ‘આતંકલાદી વંગઠન’ એ વાભાજજક વભ્મા છે ?

કામાકત્ભક

118.

કમાં રસ્ષ્ટણફિંદ પ્રભાણે ભ્રષ્ટાચાયએ વાભાજજક વભ્મા છે ?

આત્ભરક્ષી

119.

કમાં નેત ૃત્લનાં મખ્મ રક્ષણભાં લચક્લ અને આિભકતા શમ છે ?

આખદ

120.

કમાં પ્રકાયનાં જૂથભાં વભ્મ લલચેના વંફધ
ં  અલૈમક્તતક, યક્ષ અને અમક વભમ  ૂયતા ભમાકહદત

ગોણ

શમ છે ?
121.

કમાં પ્રકાયનાં નેત ૃત્લભાં ‘જૂથને વંદ શમ તેભ કયલા દ’ન ખ્માર કે ન્સરભાં છે .

મતત નેત ૃત્લ

122.

કમાં પ્રકાયની શલકૃશત કમાયે ક લો સધી ઓખામા લગયની યશે છે ?

શલણ્ણભં્ક શલકૃશત

123.

કમાં પ્રકાયન નેતા જૂથના રક્ષ્મ ખાતય વ્મક્તતગત ્લાથકન ં ફણરદાન આે છે ?

કહયશ્ભાતી

124.

કમાં ભનશલજ્ઞાશનકન ં ભાનવ ં છે કે શલચાય બાાને ઘડે છે ?

જીન શમાજે

125.

કમાં ભનલૈજ્ઞાશનકે આઠ પ્રકાયની બદ્ધિ સ ૂચલી છે ?

ગાડક નય

126.

કમાં ભનલૈજ્ઞાશનકે યચેરી અળાસ્બ્દક બદ્ધિકવટી પ્રખ્માત છે ?

યે લન

127.

કય ં પ્રદૂ ણ ધ્માનની એકાગ્રતા ય અવય કયે છે ?

ઘોંઘાટ

128.

કય ં પ્રદૂ ણ ધ્માનની એકાગ્રતા ય અવય કયે છે ?

ઘોંઘાટ

વંચારક : વાભત ગઢલી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , રીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક) 4
નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નંફય ય પન કય અથલા રૂફરં ભવ.
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગજયાતી વ્માકયણ-વાહશત્મ, ગણણત, તકક ળક્તત(Reasoning), English લગેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન ં ામાથી શળક્ષણ આતી શ્રેષ્ઠ વં્થાભાં જડાલી ઉત્તભ કાયહકદી ફનાલ.

ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, કરાકક , PSI-ASI, કન્સ્ટેફર, TAT, TET લગેયે યીક્ષાઓની વં ૂણક તૈમાયી ભાટે.
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129.

કમ દે ળ  ૃથ્લી યની વ્માલવાશમક ઊજાક ભાંથી 25 ટકા ઊજાક લાયે છે ?

અભેહયકા

130.

કવટીના પ્રાપ્તાંકન ં અથકઘટન ળેના આધાયે થામ છે ?

ભાનાંક

131.

કવટીના વંચારનની એકશલધતા એટરે શ ં ?

પ્રભાણણતતા

132.

કાયક અણબવંધાન ભાટે સ્્કનયે કના ઉનો પ્રમગ શલખ્માત છે ?

ઉંદય

133.

કાયક અણબવંધાન વાથે કમા ભનલૈજ્ઞાશનકન ં નાભ જડામેર છે ?

સ્્કનય

134.

કાયક અણબવંધાનના પ્રમગ ભાટે સ્્કનય દ્વાયા ફનાલેર ટી કમાં નાભે ઓખામ છે ?

સ્્કનય ેટી

135.

હકળયલ્થાભાં શલદ્યાથીઓ વાભાન્સમ યીતે વોથી લધાયે કઈ વભ્માન વાભન કયે છે ?

વાથી શલદ્યાથીઓની ક્્લકૃતીની
જરૂહયમાત વંફધ
ં ી

136.

કૂતયા, વા, જીલજ ંત લગે યેના બમન વભાલેળ કમા પ્રકાયના બમભાં થામ છે ?

પ્રાણીઓ વાથે જડામેર શલકૃતબમ

137.

કે ટરા બદ્ધિઆંકલાી વ્મક્તતને પ્રશતબાળાી કશે છે ?

130થી લધ

138.

કે ટરા બદ્ધિઆંકલાી વ્મક્તતને ભાનશવક યીતે છાત, ભંદ કે ભનદફક કશે છે ?

70થી ઓછી

139.

કે ટરીક વ્મક્તત જાશેયભાં પ્રલચન કયતી લખતે બમ અનબલે છે આ પ્રકાયન બમ કમાં શલકૃતબમ

વાભાજજક શલકૃતબમ

તયીકે ઓખામ છે ?
140.

કે ટરીક વ્મક્તતઓ રાહપક જઈને શેફતાઈ જતી શમ છે . આ ક્્થશત કમાં પ્રકાયન શલકૃતબમભાં જલા

ખલ્રી જગ્માન બમ

ભે છે ?
141.

કે લણી એ કે લી પ્રહિમા ગણામ છે ?

શત્રધ્રલી

142.

કણે એવ ં કીધ કે ‘વમ ૂશભાં યશેલાની વ ૃશત્ત વાશજજક’ શમ છે ?

ભેકડગર

143.

કણે ભનશલજ્ઞાનને ‘ચેતન અનબલ’ ન ં શલજ્ઞાન ગણાવ્ય ં છે ?

શલલ્શેભ વન્સટ

144.

કના અભ્માવભાં જાણલા ભળય ં છે કે ‘જઠયભાં આકં ચન થામ ત્માયે ભ ૂખ રાગે છે ?’

ડફલ્ય.ફી. કે નન

145.

કના ભત અનવાય ‘્લપ્ન’ એ અજાગ્રત અને ભનને જાણલાન યાજથ છે .

શવગ્ભંડ પઈડ

146.

કના ભતે ‘બાા શલચાયને ઘડે છે ’ ?

ફેન્સજાશભન લી વ્શપક

147.

કના ભતે ભાનલીના લતકનના 90 ટકા લતકન ‘અબાન કે અચેતભન’ દ્વાયા શનમંશત્રત થામ છે ?

શવગ્ભંડ પઈડ

148.

ખાલા વંફધ
ં ી અરણચ અને ખાઉધયાણ ં આ ફન્ને કઈ શલકૃશતઓનાં પ્રકાય છે ?

આશાયવંફધ
ં ી શલકૃશત

149.

ખ ૂફ જ શપ્રમ રગતી વ્મક્તતની શત્મા કયી નાખલાના આલતા શલચાય કઈ શલકૃશત કશેલામ ?

અશનલામક શલચાય દફાણની શલકૃશત

150.

ખેરાડીઓ, યભતલીય, શ્તકરાના કાયીગય, ળસ્ત્રહિમા કયનાયાઓ, ન ૃત્મકાય અને અણબનેતાઓભાં કઈ

દૈ હશક-ળયીયગશતરક્ષી બદ્ધિ

બદ્ધિ લધ શલી જરૂયી છે ?
151.

ગણણત શલમ ળીખેરી વ્મક્તતને ગજયાતી શલમ ળીખલાભાં મશ્કે રી ડે છે આ શળક્ષણની કે લી અવય

શનેધક વંિભણ

કશેલામ ?
152.

ગણણતના સ ૂત્ર, કમડા, શનમભ લગે યે માદ યાખલાની ્મ ૃશતએ કમા પ્રકાયની ્મ ૃશતઓ છે ?

અથાકત્ભક

153.

ગબાકધાન છીનાં ફે અઠલાહડમાથી ફે ભાવ સધીન વભમગાાને કઈ શલકાવ અલ્થા તયીકે

ભ્ર ૂણ અલ્થા

ઓખામ છે ?
154.

ગબાકધાન વભમે ફાકભાં યં ગસ ૂત્રની કે ટરી જડી શમ છે ?
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155.

ગબાકધાનથી 15 હદલવન વભમગા કઈ શલકાવ અલ્થા ગણામ છે ?

ફીજ અલ્થા

156.

ગબાકધાનથી જન્સભ સધીના રગબગ 280 હદલવન વભમ કે લ તફક્ક ગણામ છે ?

જન્સભ  ૂલકન તફક્ક

157.

ગબાકધાનના ફે ભાવથી રઈને જન્સભ સધીન વભમગા કઈ શલકાવ અલ્થા તયીકે ઓખામ છે ?

ગબાકલ્થા

158.

ગંધ વંલેદનને અનરક્ષીને ગંધના છ પ્રકાય કણે આપ્મા છે ?

શેશનિંગે

159.

ગંબીય પ્રકાયન ભનયગ કમ છે ?

શછન્ન ભનશલકૃશત
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વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગજયાતી વ્માકયણ-વાહશત્મ, ગણણત, તકક ળક્તત(Reasoning), English લગેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન ં ામાથી શળક્ષણ આતી શ્રેષ્ઠ વં્થાભાં જડાલી ઉત્તભ કાયહકદી ફનાલ.

ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, કરાકક , PSI-ASI, કન્સ્ટેફર, TAT, TET લગેયે યીક્ષાઓની વં ૂણક તૈમાયી ભાટે.
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160.

ગા ફરલાની કે અંગ ૂઠ ચ ૂવલાની ટે લને કડક શળક્ષાથી દફાલલાન પ્રમત્ન થામ છે . આ ફાફત

અલગણના

ભાનલલતકન અને વં્કૃશતના વંફધ
ં ન ં કય ં ઘટક દળાકલે છે ?
161.

ગજયાતન કમા ભનશલજ્ઞાશનકે ડૉ. ફ્રઈડના શાથ નીચે તારીભ રીધી શતી ?

ડૉ. ધીયે ન્સર ભશેતા

162.

ગજયાતની કઈ યશનલશવિટીભાં ભનશલજ્ઞાનન ્લતંત્ર શલબાગ વોપ્રથભલાય ળરૂ કયલાભાં આવ્મ ?

ભ.વ. યશનલશવિટી

163.

ગજયાતભાં અન્નાતક કે ન્સર વોપ્રથભ કમાં ખરલાભાં આવ્ય ં શત ં ?

નલવાયી

164.

ગણની સવંગતતા અંગે કણે કામક કયું છે ?

શભળેર

165.

ઘડથી લાંકા લી અણબલાદન કયનાય ભાણવ જાાની વં્કૃશતન છે એભ ભાનલ અને વં્કૃશતના

અણબવ્મક્તત

વંફધ
ં દળાકલતા કમાં ઘટકના આધાયે જાણી ળકામ છે ?
166.

ણચમ્ેધ્ન્સઝઓ ય વભ્મા ઉકે રના પ્રમગ કણે કમાક શતાં ?

કશરય

167.

છકયાભાં શતા પ્રત્મે દ્વે અને ભાતા ભાટે આકકણ કઈ ગ્રંથીને કાયણે ઉદબલે છે ?

ઇહડવ

168.

છકયીભાં ભાતા પ્રત્મે દ્વે અને શતા ભાટે આકકણની કઈ ગ્રંથીને કાયણે ઉદબલે છે ?

ઇરેતરા

169.

જન્સભ  ૂલકના તફક્કાભાં કમ તફક્ક કે અલ્થા અમગ્મ છે ?

નલજાત અલ્થા

170.

જીબના ટે યલાભાં કમાં ્લાદના અનેક ્લાદકણ શલ્તયે રા છે ?

ભીઠ

171.

જીબની ાછના બાગભાં કમાં ્લાદના અનેક ્લાદકણ શલ્તયે રા શમ છે ?

કડલ

172.

જીલનવાથીન ં મ ૃત્ય, છૂટાછે ડા, રગ્ન, શનવ ૃશત્ત, આશથિક ખટ લગે યે વાભાજજક ભનબાયક ભનબાય

તાજેતયની જીલન ઘટનાઓ

જન્સભાલતાં કે લા ફનાલ છે ?
173.

જીલંત પ્રાણીનાં શલશલધ અંગે ન વં ૂણક શલકાવ કયલાની કદયતી પ્રહિમા એટરે.........?

હયકલતા

174.

જૂથ અક્્થતત્લભાં આલલા ભાટે ની વભ્મ લલચેની કઈ પ્રહિમા અશનલામક વયત છે ?

આંતયહિમા

175.

જૂથના વભ્મન ં એકફીજાને લગી યશેલાના લરણને શ ં કશે છે ?

જૂથ-વંળક્તત

176.

જૂથને વ્મલક્્થત કે વંગહઠત ફનાલલા ળેની આલશ્મકતા છે ?

વભજણ

177.

જૂથને વ્મલક્્થત કે વંગહઠત ફનાલલા ળેની આલશ્મકતા છે ?

ધયણ

178.

જૂથ-વંળક્તતન અભ્મવ કઈ િશત દ્વાયા થામ છે ?

વભાજશભશત

179.

જે બદ્ધિકવટી એક વભમે એક જ વ્મક્તતને આી ળકામ તેને કે લી કવટી કશે છે ?

વ્મક્તતગત કવટી

180.

જે બદ્ધિકવટી એક વાથે વેંકડ વ્મક્તતને આી ળકામ તેને કે લી કવટી કશે છે ?

વામ ૂહશક કવટી

181.

જે ભનલરણને ભાતા-શતા, શળક્ષક, શભત્ર લગે યે ભશત્લની વ્મક્તતઓ દ્વાયા ય્કૃત કયલાભાં આલે ત

ભનલરણ વંાહદત થામ છે

તેની ળી અવય શમ છે ?
182.

જ્ઞાનાત્ભક અણબગભભાં મખ્મ શનધાકયક કણ શમ છે ?

ભાનશવક પ્રહિમાઓ

183.

જ્ઞાનેસ્ન્સરમ લડે ભત ં જ્ઞાન એટરે ?

વંલેદન

184.

જ્માયે જૂની ેઢીના લડીર નલી ેઢીના વંતાનને વાભાજજકતાના ાઠ ળીખલે છે ત્માયે તે કઈ

ઉબી હદળાન ં

દીળાન ં વાભાજજકયણ ફને છે ?
185.

જ્માયે ફાક તેની વયખી ઉંભયનાં ગહઠમાઓ વાથેના વંફધ
ં ભાં તેણે શ ં કયવ ં કે ન કયવ ં તે ળીખે છે

આડી હદળાન ં

ત્માયે તે કઈ હદળાન ં વાભાજજકયણ ફને છે ?
186.

ઝઘડાખય વ ૃશત્તને વભાજ પ્રવ ૃશત્તભાં રૂાંતહયત કયલી એ કમા પ્રકાયની ફચાલ પ્રયક્તત છે ?

ઉધ્લીકયણ

187.

ટૂંકાગાાની ્મ ૃશતક્ષભતા કે ટરી શમ છે ?

20થી 30 વેકન્સડ

188.

ટૂંકાગાાની ્મ ૃશતન શલ્તાય લધાયલા ભાટે કઈ પ્રયક્તત પ્રચણરત છે ?

વામ ૂહશકયણ

189.

ડેશનમર ગરભેને આલેગ શનમંત્રણ ભાટે કે ટરા ભાગો દળાકવ્મા છે ?

ચાય

190.

તરૂણની કઈ એક ગંબીય વભ્મા ગણામ છે ?

અટરાણ ં

વંચારક : વાભત ગઢલી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , રીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક) 6
નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નંફય ય પન કય અથલા રૂફરં ભવ.
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગજયાતી વ્માકયણ-વાહશત્મ, ગણણત, તકક ળક્તત(Reasoning), English લગેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન ં ામાથી શળક્ષણ આતી શ્રેષ્ઠ વં્થાભાં જડાલી ઉત્તભ કાયહકદી ફનાલ.

ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, કરાકક , PSI-ASI, કન્સ્ટેફર, TAT, TET લગેયે યીક્ષાઓની વં ૂણક તૈમાયી ભાટે.
ભ.7575 072 872

રારઘય ઝેયક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6 કનકય, ગાંધીનગય download materials from HERE angelacademy.co.in

આને અભારં MATERIALS ગભે ત આના What’s up group ભાં જરૂય Share કયજ. તેનાથી તભાયી જેભ કઈને ભદદ ભળે.
191.

તતળાકસ્ત્રીઓ, લકીર, ન્સમામધીળ, ગનાળધક, લૈજ્ઞાશનક, ગણણતજ્ઞ, આંકડાળાસ્ત્રીઓ અને

તાહકિક-ગાણણશતક

હશવાફનીળભાં કઈ બદ્ધિ લધાયે શમ છે ?
192.

તાહકિક બાલાત્ભક ઉચાય િશત કણે શલકવાલી છે ?

એણરવ

193.

દે ળની વોપ્રથભ પયે ક્ન્સવક વામન્સવ યશનલશવિટી કમાં આલેરી છે ?

ગાંધીનગય

194.

દયીઓ ગાંથલાન પ્રમગ કમાં ભનલૈજ્ઞાશનકે કમો શત ?

ફચક

195.

રસ્ષ્ટ કે ન્સર કમાં આલે ં શમ છે ?

શ્વ કારખંડ

196.

ધભકી, શતાળા કે વંઘકની એલી હયક્્થશત જે વ્મક્તતની ળાયીહયક અને ભાનશવક ળક્તત ય બાયરૂ

ભનબાય

ફને તેને શ ં કશેલાભાં આલે છે ?
197.

ધયતીકં , ય, આગ, લગે યે માકલયણજન્સમ ભનબાયક ભનબાય ઉદબલના કે લા ફનાલ છે ?

ભટા આઘાત જનક ફનાલ

198.

ધીભી ગશતએ ળીખનાયન બદ્ધિઆંક કે ટર શમ છે ?

90થી ઓછ

199.

ધયણ, હયલાજ, વાભાજજકયણની પ્રહિમાઓ લગે યેન વભાલેળ ળેભાં થામ છે ?

વાભાજજક માકલયણ

200.

ધ્માનની જનની કણે કશેલામ છે ?

યવ

201.

નલી ભાહશતી કે શલચાયને વભજલાની ળક્તત એટરે.......

ગ્રશણળક્તત

202.

નાગહયકના લતકન અંગે ની વભ્મા કઈ છે ?

યાષ્રીમ ચાહયત્ર્મન અબાલ

203.

શનયીક્ષણ કઈ ચક્કવ જૂથની અ ૂયતી ભાહશતી શમ અને  ૂણક ભાહશતી પ્રાપ્ત કયલા ભાટે તે જૂથના

વશબાગી શનયીક્ષણ

વભ્મ ફનીને કઈ િશત દ્વાયા ભાહશતી પ્રાપ્ત કયે છે ?
204.

નીયવ શળક્ષક ફાકને ધભકાલે છે – આ કઈ ફચાલ પ્રયક્તત છે ?

આિભકતા

205.

યીક્ષાભાં નાાવ થનાય વ્મક્તત કશે કે ભાયે કમા ાવ થવ ં શત ? આ કઈ ફચાલ પ્રયક્તત ગણામ ?

મોક્તતકીકયણ

206.

શારક, લનપ્રલાવીઓ, લનાશધકાયીઓ, શળકાયીઓ, જીલશલજ્ઞાની અને લન્શતળાસ્ત્રીઓભાં કઈ

નૈવણગિક

બદ્ધિન ં પ્રભાણ લધ શમ છે ?
207.

શેરાં ળીખેરી ફાફત તે છીના શળક્ષણની ્મ ૃશતભાં ખરેર ઉત્ન્ન કયે તેને કમ અલયધ કશે છે ?

 ૂલકલતી

208.

શેરી વ્મક્તતગત બદ્ધિકવટી ફ્રેન્સચ બાાભાં (1905)ભાં કણે યચી શતી ?

કૃષ્ણકાંત દે વાઈ

209.

ાલરલ કમા પ્રકાયનાં અણબવંધાન વાથે જડામેરા છે ?

ળાસ્ત્રીમ અણબવંધાન

210.

ાલરલના પ્રમગભાં અણબવંશધત ઉદ્દીક કય ં છે ?

ઘંટડીન અલાજ

211.

ાલરલના ળાસ્ત્રીમ અણબવંધાન પ્રમગભાં કઈ ફાફત વભાશલષ્ટ છે ?

પ્રફરન, બેદફધન, વાભાન્સમીકયણ

212.

શતા તેના દીકયાને ડૉતટય ફનાલલા ભાગે છે . તે કઈ ફચાલ પ્રયક્તત ગણાલી ળકામ ?

યક્ષ ક્ષશત ૂશતિ

213.

શમાજે કમા લકના વભમગાાને ‘મ ૂતક હિમાત્ભક’ તફક્ક કશે છે ?

12 થી 18 લક

214.

શમાજે કમાં લકના વભમગાાને ‘અમ ૂતક હિમાત્ભક’ તફક્ક કશે છે ?

12 લકથી આગ

215.

શમાજે કમાં લકના વભમગાાને વાંલદે શનક કાયક તફક્ક કશે છે ?

જન્સભથી ફે લક

216.

શમાજેએ ફધાત્ભક શલકાવને કે ટરા તફક્કાભાં લશેંલમા છે ?

ચાય

217.

ખ્ત વ્મક્તતના ભગજન ં લજન કે ટ ં શમ છે ?

1.36 હકરગ્રાભ

218.

રના પ્રજજન ક કમાં પ્રકાયના શમ છે ?

XY

219.

રભાં શિગ્રંશથ (વ્ર ૃણ)ભાંથી થતાં સ્ત્રાલને શ ં કશે છે ?

ટૅ્ટૉ્ટે યન

220.

રને આકકલા અશતળમ પેળન કયનાયી સ્ત્રી ‘રની ગંદી નજય’ની પહયમાદ કયતી શમ છે . તેભના

પ્રક્ષેણ

આ ફચાલભાં કઈ પ્રયક્તત પ્રશતણફિંણફત થામ છે ?
221.

 ૂલકગ્રશ બ્રાહ્ય લતકનભાં અણબવ્મતત થામ ત્માયે તેને શ ં કશે છે ?

બેદબાલ

222.

તાની અંદય અંતમખ
ક થઈને તાનાભાં ચારતા ભનવ્માાયન ં શનયીક્ષણ કઈ િશતભાં કયલાભાં

આંતયશનયીક્ષણ

વંચારક : વાભત ગઢલી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , રીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક) 7
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આલે છે ?
223.

પ્રશતબા વંન્ન ફાકન અભ્માવ કણે કમો શત ?

્ટનકફગક

224.

પ્રશતસ્ષ્ઠત જૂથન ં વભ્મદ ળેભાં અણબવ ૃદ્ધિ કયે છે ?

્લ-ખ્માર

225.

પ્રશતસ્ષ્ઠત જૂથન ં વભ્મદ ળેભાં અણબવ ૃદ્ધિ કયે છે ?

્લખ્મારભાં

226.

પ્રત્મક્ષીકયણ ભાટે અશનલામક  ૂલક ળયત કઈ છે ?

વંલેદન

227.

પ્રત્મક્ષીકયણન ં પ્રથભ ગશથય ં કને ભાનલાભાં આલે છે ?

વંલેદન

228.

પ્રત્મામન પ્રહિમાન અંશતભ તફક્ક કમ છે ?

પ્રશતસ્ષ્ટ

229.

પ્રત્મામન પ્રહિમાન પ્રથભ તફક્ક કમ છે ?

શલચાયન ં ઉદગભ્થાન

230.

પ્રમત્ન અને ભ ૂર દ્વાયા અધ્મમન પ્રહિમાના વાનભાં કઈ ફાફતન વભાલેળ થત નથી ?

વજૉન

231.

પ્રમત્ન અને ભ ૂર દ્વાયા અધ્મમનન શવિાંત કણે આપ્મ શત ?

થનકડાઈક

232.

પ્રમગભાં શનમંત્રણ મગ્મ યીતે ન થય ં શમ ત પ્રમગભાં શ ં ખાભી વજાક મ છે ?

પ્રામણગક ભ ૂર

233.

પ્રશળષ્ટ ળાસ્ત્રીમ અણબવંધાન વાથે કન ં નાભ વંકામે ં છે ?

ાલરલ

234.

પ્રશળષ્ટ ળાસ્ત્રીમ અણબવંધાનન પ્રમગ ાલરૉલએ કના ઉય કમો શત ?

કૂતયા

235.

પ્રેભ, આનંદ, સખ, ્નેશ લગે યે કે લા આલેગ છે ?

શલધામક આલેગ

236.

પ્રેયણા અંગે ન જગશલખ્માત શવિાંત – ‘પ્રેયણાઓન શ્રીણીિભ’ન શવિાંત કણે આપ્મ છે ?

અબ્રાશભ ભે્ર

237.

પ્રેયણા વાથે જડામેર ‘ઈયણ’ ળબ્દન ઉમગ કણે કમો છે ?

વડલથક

238.

પ્રેયણાને ‘ચિીમ’ ગણાલનાય ભનલૈજ્ઞાશનક કણ છે ?

ભગકન

239.

પ્રટીન ઉત્ન્ન કયલાન ં મખ્મ કામક કણ કયે છે ?

DNA

240.

પ્ટણચકના ભતે મ ૂભ ૂત આલેગ કે ટરા છે ?

આઠ

241.

પઈડ ભાનલીના ‘અજ્ઞાત ભનને વભજલાન યાજભાગક ’ કને ભાને છે ?

્લપ્ન

242.

પઈડે ્લપ્નનાં કે ટરાં કામો દળાકવ્મા છે ?

ત્રણ

243.

ફ્રઈડના ભતે ‘ભોંભાં ેન કે ેક્ન્સવર નાખીને ફેવી યશેવ’ં એ કઈ અલ્થાની અવય ફતાલે છે ?

મખકે ન્સર અલ્થા

244.

ફ્રઈડના ભતે કઈ અલ્થાભાં ફાકને વજાતીમ આકકણ વોથી લધ શમ છે ?

સપ્ત અલ્થા

245.

ફાયથી અઢાય-ઓગણીવ લક સધીન વભમગા શલકાવની કઈ અલ્થા તયીકે ઓખામ છે ?

તરૂણાલ્થા

246.

ફાયથી લીવ લકના વભમગાાને કમા નાભથી ઓખલાભાં આલે છે ?

તરણાલ્થા

247.

ફાલ્માલ્થા અને ખ્તાલ્થા લલચેન વભમ કઈ અલ્થા તયીકે ઓખામ છે ? કે જમાં ળાયીહયક

તરૂણાલ્થા

અને ભાનશવક પેયપાય ઝડી શમ છે ?
248.

ફાલ્માલ્થાન વભમગા જણાલ.

જન્સભના ફે લકથી 11-12 લક સધીન
વભમગા

249.

ફાક ‘એકાક્ષયી’ ળબ્દ ફરતાં કમાયે ળીખી જામ છે ?

12 ભાવની ઉંભયે

250.

ફાક ફે લક સધીભાં કે ટરા ળબ્દ ફરાત ં થઈ જામ છે ?

200 ળબ્દ

251.

ફાક લધાયે ભાં લધાયે કમાયે ળીખે છે ?

જ્માયે તેને કઈ લાત વાયી યીતે
વભજાલામ છે .

252.

ફાકના ફધાત્ભક શલકાવને કય ં હયફ અવય કયે છે ?

વાં્કૃશતક

253.

ફાકની જાશત નક્કી કયલાભાં કના પ્રજજન કન ં યં ગસ ૂત્ર શનણાકમક ફને છે ?

રના

254.

ફાકની શલયટયી ગ્રંશથ કમા શલકાવને વશામરૂ ફને છે ?

ળાયીહયક શલકાવ

255.

ફાકના ભાનશવક શલકાવભાં ભશત્તભ કન પા શમ છે ?

શળક્ષણન
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256.

ફાકનાં ળાયીહયક અને ભાનશવક લાયવના રક્ષણનાં લાશક કણ છે ?

જનીનતત્લ

257.

ફાણી પ્રોઢ લમ સધી વ્મક્તતત્લ આઠ તફક્કાભાં શલકવે છે એવ ં કમાં ભનલૈજ્ઞાશનકન ં ભંતવ્મ છે ?

એહયતવન

258.

બદ્ધિ અંગે ન ‘શત્રટી શવિાંત’ કણે આપ્મ છે ?

્ટનકફગક

259.

બદ્ધિઆંકન ખ્માર કણે આપ્મ ?

શલણરમભ ્ટને

260.

બદ્ધિના ત્રણ પ્રકાય કણે દળાકવ્મા છે ?

્ટનકફગ

261.

બદ્ધિન આમજન, ધ્માન અને પ્રહિમાન ‘ાવ’ શવિાંત કણે આપ્મ છે ?

જે.ી. દાવ

262.

બદ્ધિભાનના શતા તયીકે કણ જાણીત ં છે ?

ણફને

263.

ફે વ્મક્તતની વયખાભણી કયલા ભાટે કઈ િશત લયામ છે ?

તરનાત્ભક શનયીક્ષણ

264.

બગલદગીતાભાં કઈ ફાફતને ક્્થતપ્રજ્ઞતા તયીકે ઓખલાભાં આલે છે ?

તીવ્ર આલેગને અટકાલલ

265.

બણલાભાં શનષ્પ ગમેરી વ્મક્તત ઉત્તભ લેાયી ફને છે – આ કઈ ફચલ પ્રયક્તત છે ?

ઊધ્લીકયણ

266.

બમ, શલાદ, િધ લગે યે કે લા આલેગ છે ?

શનેધક આલેગ

267.

બમની શલકૃશતના ભનલૈજ્ઞાશનકએ કે ટરા પ્રકાય દળાકવ્મા છે ?

ત્રણ

268.

બાયતભાં 1905ભાં કરકાતા યશનલશવિટી ખાતે ભનશલજ્ઞાનના અભ્માવ ભાટે પ્રથભ પ્રમગળાાની

શ્રી ફેનયજીએ

્થાના કણે કયી શતી ?
269.

બાયતભાં ગજયાતી બાાભાં બદ્ધિ કવટી યચી આ ક્ષેત્રભાં વોપ્રથભ ી.એચ.ડી.ની ઉાધી કણે ભેલે

કૃષ્ણકાંત દે વાઈ

શતી ?
270.

બાયતભાં ફંગાી બાાભાં પ્રથભ બદ્ધિ કવટીની યચના કણે કયી શતી ?

ભશારનફીવ

271.

બાયતભાં બદ્ધિ કવટી ક્ષેત્રે પ્રથભ ીએચ.ડી. કને પ્રાપ્ત થઈ શતી ?

ડૉ. કૃષ્ણકાંત દે વાઈ

272.

બાયતભાં ભનશલજ્ઞાનને શલમ તયીકે વો પ્રથભ કઈ યશનલશવિટીભાં વાભેર કયલાભાં આવ્મ શત ?

કરકાતા

273.

બાયતભાં ય્તાની ડાફી ફાજ ડ્રાઈલીંગ ળીખેરી વ્મક્તતને અભેહયકાભાં જભણી ફાજન ં ડ્રાઈલીંગ

શનેધક વંિભણ

ળીખલાભાં મશ્કે રી શળક્ષણની કઈ પ્રહિમાને કાયણે ડે છે ?
274.

બાયતભાં વલકપ્રથભ ભનશલજ્ઞાનની પ્રમગળાા કણે ્થાી શતી ?

બ્રજેન્સરનાથ વીર

275.

બાયતભાં વોપ્રથભ કઈ યશનલશવિટી ખાતે ભનશલજ્ઞાન શલબાગ ળરૂ થમ ?

કરકાતા યશનલશવિટી

276.

બાયતીમ બાાઓભાં કે ટરાં વ્મંજન અરગ-અરગ ધ્લશનઓ છે ?

34

277.

બાયતીમ બાાઓભાં મ ૂભ ૂત કે ટરા ્લય છે ?

12

278.

બાયતીમ ભનશલજ્ઞાન ભંડની ્થાના કમાયે કયલાભાં આલી શતી ?

1924

279.

બાયતીમ ભનશલજ્ઞાન ભંડની ્થાના ક્યાયે થઈ ?

1924

280.

બાાના ઉમગના ભાનશવક ાવાન અભ્માવ કમા ળાસ્ત્રભાં થામ છે ?

ભનબાાળાસ્ત્રી

281.

બાાના નાભાભાં નાના અથક ૂણક એકભને શ ં કશે છે ?

ભપીભ

282.

બાાના વાભથ્મકન અભ્માવ કમા ળાસ્ત્રભાં કયલાભાં આલે છે ?

બાાળાસ્ત્ર

283.

ભ ૂખ, તયવ, જાતીમતા જેલી પ્રેયણાઓ અને આલેગાત્ભક લતકનભાં થતી ળાયીહયક પ્રહિમાઓન ં શનમભન

શાઈથેરેભવ

ળયીયના કમાં બાગ દ્વાયા થામ છે ?
284.

ભ ૂખ, તયવ, જાતીમતા લગે યે કે લી પ્રેયણા ગણામ છે ?

ળાયીહયક-જૈલ પ્રેયણા

285.

ભ ૂખ, તયવ, જાતીમતા લગે યે પ્રેયણાઓ અને આલેગાત્ભક લતકનભાં થતી ળાયીહયક પ્રહિમાઓન ં

શાઈથેરેભવ

શનમભન કયલાન ં કામક કણ કયે છે ?
286.

ભગજન ં કય ં તંત્ર ‘યીરે ્ટે ળન’ન ં કામક કયે છે ?

થેરેભવ

287.

ભન અને ળયીયને ક્્થય કયનાય ચક્કવ પ્રકાયની ળાયીહયક ક્્થશતની તયે શને શ ં કશે છે ?

આવન

વંચારક : વાભત ગઢલી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , રીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક) 9
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વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગજયાતી વ્માકયણ-વાહશત્મ, ગણણત, તકક ળક્તત(Reasoning), English લગેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન ં ામાથી શળક્ષણ આતી શ્રેષ્ઠ વં્થાભાં જડાલી ઉત્તભ કાયહકદી ફનાલ.

ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, કરાકક , PSI-ASI, કન્સ્ટેફર, TAT, TET લગેયે યીક્ષાઓની વં ૂણક તૈમાયી ભાટે.
ભ.7575 072 872

રારઘય ઝેયક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6 કનકય, ગાંધીનગય download materials from HERE angelacademy.co.in

આને અભારં MATERIALS ગભે ત આના What’s up group ભાં જરૂય Share કયજ. તેનાથી તભાયી જેભ કઈને ભદદ ભળે.
288.

ભનન શલરિ નયાલતકન અંગે ન કન અભ્માવ જાણીત છે ?

ગે ટ્વ

289.

ભનગત્માત્ભક અણબગભન મખ્મ શનધાકયક કમ છે ?

લાયવ અને ફાણના અનબલ

290.

ભનગત્માત્ભક અણબગભભાં કન પા વોથી અગત્મન છે ?

શવગ્ભંડ પઈવ

291.

ભનગત્માત્ભક ઉચાય િશતની ળરૂઆત કણે કયી શતી ?

પઈડ

292.

ભનજાતીમ શલકાવના કઈ તફક્કે ઉજતી વભ્માન ઉકે ર ન ભતા વ્મક્તત ફાણરળ લતકન કયે છે

યાગશત

અને ભ ૂતકાભાં વયી જામ છે આલી ક્્થશતને શ ં કશે છે ?
293.

ભનબાય દયશભમાન કણ લધ યતતકણ છડે છે , જેના કાયણે રશી જરદીથી થીજી જામ છે ?

ફયડ

294.

ભનભાનન વોપ્રથભ પ્રમત્ન કમા ભનશલજ્ઞાનીએ કમો ?

ફ્રાક્ન્સવવ ગાલ્ટન

295.

ભનયગ ભાટે ન ં આંતયયાષ્રીમ લગીકયણ કઈ વં્થા દ્વાયા તૈમાય કયલાભાં આલે છે ?

WHO

296.

ભનયગના ઉચાય દયશભમાન ભનચાયક દદી વાથે વાયજ્મન ં ્થાન કમાં તફક્કા દયશભમાન કયે

પ્રાયં બના

છે ?
297.

ભનયગના ઉચાય ભાટે ‘મતત વાશચમક’ િશત કણે શલકવાલી છે ?

ડૉ. શવગ્ભંડ પઈડ

298.

ભનયગના ઉચાય ભાટે ‘્લપ્ન શલ્રેણ’ જેલી પ્રખ્માત િશત કણે આી છે ?

ડૉ. શવગ્ભંડ પઈડ

299.

ભનયગની કઈ ઉચાય િશતભાં દદીની વાભે મગ્મ લતકનના નમ ૂનાઓન ં પ્રદળકન કયલાભાં આલે છે

શનદળકન િશત

?
300.

ભનલરણ વાેક્ષ યીતે કે લા શમ છે ?

ક્્થય

301.

ભનશલજ્ઞાન ભાટે વોપ્રથભ Psychology ળબ્દન ઉમગ કયનાય કણ શતા ?

રૂડલ્પ

302.

ભનશલજ્ઞાન ભાનલીના લતકનન અભ્માવ ળાના વંદબકભાં કયે છે ?

લાતાલયણ

303.

ભનશલજ્ઞાન ળબ્દ કઈ બાાભાંથી ઊતયી આવ્મ છે ?

રૅહટન

304.

ભનશલજ્ઞાનની કઈ ળાખા ભાનશવક જીલન અને લતકન ય થતી ઔધની અવયન અભ્માવ કયે છે ?

તરનાત્ભક ળયીયરક્ષી ભનશલજ્ઞાની

305.

ભનશલજ્ઞાનની કઈ ળાખા વાભાજજક હયક્્થશતભાં વ્મક્તતના લતકનને વભજલાન પ્રમાવ કયે છે ?

વભાજરક્ષી ભનશલજ્ઞાન

306.

ભનશલજ્ઞાનની વોપ્રથભ પ્રમગળાા કમાં ્થામી શતી ?

જભકની

307.

ભનશલજ્ઞાનની વોપ્રથભ પ્રમગળાા કણે ્થાી અને કમાયે ?

શલલ્શેભ વન્સટ – 1879

308.

ભનશલજ્ઞાનની વોપ્રથભ વ્માખ્મા કઈ શતી ?

લતકનન ં શલજ્ઞાન

309.

ભનશલજ્ઞાનન ં શલમલ્ત શ ં છે ?

લતકન

310.

ભનશલજ્ઞાનન ં વોપ્રથભ નફેર ાહયતશત કને ભળય ં શત ં ?

શેફકટ શવભન

311.

ભનશલજ્ઞાનને પ્રમગાત્ભક ્લરૂ આલાન મળ કને પાે જામ છે ?

શલલ્શેભ વન્સટ

312.

ભનશલજ્ઞાનન વોપ્રથભ અભ્માવ કયનાય ભનલૈજ્ઞાશનક કણ શતાં ?

શલણરમભ જેમ્વ

313.

ભનશલજ્ઞાનભાં લાતકશનક અણબગભને કમ અણબગભ કશે છે ?

જ્ઞાનાત્ભક

314.

ભનશલજ્ઞાનીઓના ભત મજફ મરાકાત શલળેના ચાવ ટકા શનણકમ કમાયે રેલાઈ જામ છે ?

પ્રથભ આઠ વેકન્સડભાં

315.

ભનશલજ્ઞાને બાયતીમ શલજ્ઞાન હયદભાં કમાયે ્થાન ભળય ં ?

1922

316.

ભનશલ્રેણલાદના શતા કને કશેલામ છે ?

ડૉ. શવગ્ભંડ પઈડ

317.

ભનશલ્રેણલાદના પ્રણેતા કણ શતા ?

શવગ્ભંડ પઈડ

318.

ભનલૈજ્ઞાશનક અણબગભભાં...........

પ્રત્મેક ઘટનાને તાહકિક અને લ્તરક્ષી
યીતે તાવલાભાં આલે છે

319.

ભનલૈજ્ઞાશનક કવટીકયણભાં વંચારન કયનાય અશધકાયીને શ ં કશે છે ?

યીક્ષક

320.

ભનલૈજ્ઞાશનક કવટીના હયણાભની વાતત્મતા એટરે શ ં ?

શલશ્વવનીમતા

વંચારક : વાભત ગઢલી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , રીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક) 10
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321.

ભનલૈજ્ઞાશનક રક્ષણ ભાલા ભાટે ની ભનશલજ્ઞાનની ળાખાને શ ં કશે છે ?

ભનભાન ભનશલજ્ઞાન

322.

ભનલૈજ્ઞાશનક કમાં શળક્ષણના અભ્માવભાં અથકશીન દ, હયણચત ળબ્દ, અહયણચત ળબ્દ, લાક્ય

ળાસ્બ્દક

અને પકયાઓન ઉમગ કયે છે ?
323.

ભક્્તષ્ક ગ્રંશથને ‘વલોયી ગ્રંશથ’ કે ભ કશે છે ?

તેભાંથી ઝયતા સ્ત્રાલ અન્સમ ગ્રંશથઓને
વહિમ ફનાલે છે .

324.

ભશશિ તંજણરએ ળેભાં મગની વ્મલક્્થત વભજૂતી આી છે ?

મગસ ૂત્ર

325.

ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડે કમાં ભેન્સટર શક્્ટર ળરૂ કયાલી શતી ?

લડદયા

326.

ભશાવાગયના ાણીની વાટી લધલાથી કમા દે ળના ત્રણ ટાઓ ાણીની અંદય ગયકાલ થઈ ગમા

ભારદીલ

છે ?
327.

ભહશરાના અંડાળમભાંથી ઝયત સ્ત્રાલ કમ છે ?

ઈ્રજન

328.

ભંદબદ્ધિના ફારકન બદ્ધિઆંક કે ટર શમ છે ?

50થી 70

329.

ભાણવ કે ટરી કન વંખ્મા સધીના અલાજ વાંબી ળકે ?

20 થી 20,000 શટક ઝ સધીના

330.

ભાણવ ણચિંતાજનક કે દ:ખદામક ઘટનાઓ ભ ૂરલા પ્રમાવ કયે છે તેને કમા નાભથી ઓખલાભાં આલે

દભનની પ્રહિમા

છે ?
331.

ભાધ્મશભક ળાાના શલદ્યાથીઓ અંગે ના વંળધન ફતાલે છે કે તેઓ ભાહશતી ભેલલાના વોથી

ટે ણરશલઝન

અગત્મના વાધન તયીકે કને ્લીકાયે છે ?
332.

ભાનલ કં ઠગ્રંથીભાંથી કમ સ્ત્રાલ ્તયે છે ?

થામયક્તવન

333.

ભાનલ ળયીયભાં કે ટરા ટકા ાણીન ં પ્રભાણ યશે ં છે ?

78%

334.

ભાનલતાલાદી અણબગભના શતા કણ છે ?

અબ્રાશભ ભે્ર

335.

ભાનલની ચમાનની હિમાન ં શનમભન કના દ્વાયા થામ છે ?

થાઈયક્તવન

336.

ભાનલલતકનને વભજલા ભાટે ‘જૈલ અણબગભન’ આધાય કણે રીધ શત ?

લેફય અને પેકનય

337.

ભાનલળયીયના પ્રજનન કભાં કે ટરા યં ગસ ૂત્ર શમ છે ?

46

338.

ભાનલવજજૉત મ ૂતક અને અમ ૂતક વાભગ્રીન વભાલેળ ળેભાં થામ છે ?

વાં્કૃશતક માકલયણ

339.

ભાનલીના ળયીયના યવ સ્ત્રાલને આધાયે વ્મક્તતત્લના પ્રકાય કણે ાડયા છે ?

હશિે ટીવ

340.

ભાનશવક પ્રહિમા કે લી છે ?

વ્મક્તતરક્ષી અને લ્તરક્ષી છે

341.

ભાનશવક યગી ભાટે વ્મલવામ અને જીલન દયશભમાન આંતયલૈમક્તતક વંફધ
ં ની કળતા

વ્માલવાશમક ઉચાય

શલકવાલલાભાં ભદદરૂ ફનતી ઉચાય િશત કઈ છે ?
342.

મશ્કે ર હયક્્થશતભાં ય્ત ળધલાની ળક્તતને શ ં કશે છે ?

સ ૂઝ

343.

ભટાબાગના જાશેય વાશવભાં કભકચાયી વંદગી ભાટે ભનશલજ્ઞાનની કઈ ળાખાની ભદદ રેલામ છે ?

ઔદ્યણગક ભનશલજ્ઞાન

344.

ભટાબાગના રક કે ટરી શલગતન ં નયાલતકન કયી ળકે છે ?

વાત

345.

ભફાઈર કે કમ્પ્ય ૂટય ચરાલલાન ં કે લાયલાન ં ળીખલા ભાટે ન શળક્ષણન કમ શવિાંત જાણીત છે ?

વાધનરૂ અણબવંધાન

346.

મંત્ર, કરાકૃશતઓ, કાડ કે ્તક જેલી લ્તઓન ં ઉત્ાદન કયવ,ં ફાકને ઉછે યીને એભને કે લલાં,

વાં્કૃશતકયણ

તંદય્તી જાલલી, નીશતશનમભ ઘડલા, જીલનનાં રક્ષ્મ, રાથો અને મ ૂલ્મ શલકવાલલા લગે યેને
કઈ ઘટનાઓ કશી ળકામ ?
347.

યિભાં જલાથી મ ૃત્ય થલાની અને ન જામ ત ભાનશાની થલાની વંબાલના શમ તે કમા પ્રકાયન

હયશયણ-હયશયણ

વંઘક કશેલામ ?
348.

યચનાલાદીઓ કઈ િશતન ઉમગ કમો છે ?

આંતયશનયીક્ષણ િશત

વંચારક : વાભત ગઢલી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , રીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક) 11
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વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગજયાતી વ્માકયણ-વાહશત્મ, ગણણત, તકક ળક્તત(Reasoning), English લગેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન ં ામાથી શળક્ષણ આતી શ્રેષ્ઠ વં્થાભાં જડાલી ઉત્તભ કાયહકદી ફનાલ.
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349.

યચનાલાદીઓએ ભનશલજ્ઞાનભાં લતકનના અભ્માવ ભાટે કઈ િશતન ઉમગ કમો ?

આંતય શનયીક્ષણ

350.

યશળમન ળયીયળાસ્ત્રી ાલરૉલન કૂતયા યન અભ્માવ ળીખલાની કઈ િશતન ં ઉદાશયણ છે ?

અણબવંધાન શળક્ષણ

351.

યં ગસ ૂત્ર ળાના ફનેરા શમ છે ?

DNA

352.

યં ગસ ૂત્રભાં આલેરા જનીનતત્લના વમ ૂશને શ ં કશે છે ?

જીનટાઈ

353.

રૂફરૂ મરાકાત કઈ િશતભાં રેલાભાં આલે છે ?

મરાકાત

354.

યે રલે રે ન, એયપ્રેન લગે યેના બમન વભાલેળ કમા પ્રકાયના શલકૃતબમભાં થામ છે ?

હયક્્થશતજન્સમ બમ

355.

રગ્ન કયલા ગભે યં ત વાથે જડામેરી જલાફદાયીલશન કયલાની તૈમાયી ન શમ તે કમા પ્રકાયન

અણબગભન-હયશયણ

વંઘક કશેલામ ?
356.

રગ્ન ભાટે ફે ભનગભતા ાત્રભાંથી એકની જ વંદગી કયલાની શમ ત્માયે કમા પ્રકાયન વંઘક

અણબગભન-અણબગભન

ઉદબલે છે ?
357.

રેખક, વાહશત્મકાય, લતકભાનત્ર અને વાભશમકના તંત્રીઓ લેચાણકાય, ઉદ્દઘક, લગે યેના કામોભાં

બાાકીમ બદ્ધિ

પ્રગટ થતી બદ્ધિ કઈ છે ?
358.

રેખકભાં કમા પ્રકાયની બદ્ધિ લધ શમ છે ?

બાાકીમ બદ્ધિ

359.

રશી જલા પ્રવંગે ઊબા થતાં બમન વભાલેળ કમા પ્રકાયન બમભાં થામ છે ?

ઈજા વંફશં ધત બમ

360.

રશીભાં ળકક યાનાં પ્રભાણન ં શનમંત્રણ કયલા ભાટે ળેનાં ઇન્સજેકળન રેલા ડે છે ?

ઇન્સ્યણરન

361.

લમ લધલાની વાથે વ્મક્તતના લતકનભાં પ્રગશતળીર પેયપાય થામ તેને શ ં કશેલામ ?

શલકાવ

362.

લગકખડ
ં ભાં પ્રત્મામન ભાટે અત્મંત ળક્તતળાી અલયધક શ ં છે ?

લગકખડ
ં ફશાયન ઘોંઘાટ

363.

લતકનલાદના પ્રણેતા કણ શતા ?

જેમ્વ ફી. લટ્વન

364.

લધીભય, કપકા અને કશરયની શત્રટીએ કયે ર પ્રમગ કમા નાભે જાણીત છે ?

પી-હપનાશભનન

365.

લાણી શલકાવન ‘લાતાલયણ શવિાંત’ કમા લતકનલાદી ભનલૈજ્ઞાશનકે આપ્મ છે ?

ફી.એપ.ધ્્તનય

366.

લાણીના રઘત્તભ એકભને શ ં કશે છે ?

ધ્લશન એકભ

367.

લાણીન ં શનમંત્રણ ભગજના કમા ગાધક દ્વાયા થામ છે ?

ડાફા ગાધક

368.

લાયં લાય શાથ ધમા કયલા એ કઈ શલકૃશત કશેલામ ?

અશનલામક હિમા દફાણની શલકૃશત

369.

લાલાઝડા, ાણી, ઊંચી જગ્માના બમન વભાલેળ કમા પ્રકાયના બમભાં થામ છે ?

નૈવણગિંક માકલયણ વાથે વંફશં ધત
શલકૃતબમ

370.

શલદ્યાથીઓની વ્મક્તતગત વભ્માન ં શનદાન અને ઉચાય કયલાન ં કામક કણ કયે છે ?

ળાા ભનશલજ્ઞાની

371.

શલદ્યાથીઓની વ્મક્તતગત વભ્માન ં શનદાન અને ઉચાય કયલાન ં કામક કણ કયે છે ?

ળાા ભનલૈજ્ઞાશનક

372.

શલદ્યાથીના લતકનને ઉંડાણથી વભજલાભાં કઈ િશત મગ્મ છે ?

વ્મક્તત અભ્માવ િશત

373.

શલદ્યાથીના વાચા ઉત્તય ફદર શળક્ષક ચશેયા ય ક્્ભત રાલે છે તે કમા પ્રકાયન ં સદઢક ગણામ ?

શકાયાત્ભક અળાસ્બ્દક

374.

શલભાન, લશાણ, ભટય, આગગાડી ચરાલનાયાઓ, ણચત્રકાય, ્થશતઓ, શળલ્ીઓ, ઈજનય, ળસ્ત્રહિમા

અલકાળી

કયનાયાઓભાં કે લા પ્રકાયની બદ્ધિ લધાયે પ્રભાણભાં શમ છે ?
375.

શલશલધ વંલેદનના વંકેતને જેલા કે , રસ્ષ્ટ, શ્રલણ, દફાણ, ીડા લગે યેને ગ્રશણ કયી ભક્્તષ્ક છારભાં

થેરેભવ

આલેર કે ન્સરભાં ભકરલાન ં કામક કન ં છે ?
376.

શલશ્વની વોપ્રથભ બદ્ધિકવટી કઈ બાાભાં યચાઈ શતી ?

ફ્રેન્સચ

377.

શલશ્વની વોપ્રથભ બદ્ધિકવટીની યચના કણે કયી શતી ?

આલ્ફ્રેડણફને

378.

શલશ્વની વોપ્રથભ ભનશલજ્ઞાનની પ્રમગળાા કમા દે ળભાં ્થાઈ શતી ?

જભકની

379.

શલશ્વબયભાં જાણીતી ‘અણબરૂણચ વંળધશનકા’ કઈ ગણામ છે ?

્રોંગની અણબરૂણચ

વંચારક : વાભત ગઢલી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , રીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક) 12
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380.

શલશ્વ્ની વોપ્રથભ ભનશલજ્ઞાનની પ્રમગળાા કમાયે ્થાઈ શતી ?

1879

381.

વ ૃદ્ધિ ળેના ય આધાહયત શમ છે ?

લાયવ

382.

વ ૃદ્ધિની પ્રહિમા કમાયથી ળરૂ થામ છે ?

ગબાકધાનથી

383.

વ ૃધ્ધ્ધ કે ટરા લક સધીભાં તેની  ૂણક કક્ષાએ શોંચે છે ?

18-19 લક

384.

વ્મક્તત તાના જીલનભાં આલેગને વભતર કયલાના જે પ્રમત્ન કયે છે તેને શ ં કશે છે ?

આલેગ શનમંત્રણ

385.

વ્મક્તત તાનાભાં યશેરા આલેળ કઈ ફીજી વ્મક્તતભાં યશેરા છે એવ ં કઈ ફચાલપ્રયક્તતભાં જણાલે છે

પ્રક્ષેણ

?
386.

વ્મક્તત તાનાભાં યશેરા આલેળ તાનાભાં નહશ ણ ફીજી વ્મક્તતભાં યશેરા છે . આવ ં કઈ

પ્રક્ષેણ

ફચાલપ્રયક્તતભાં જણાલે છે ?
387.

વ્મક્તત વાઈકર ચરાલતાં ળીખે તેભાં કમ શવિાંત ઉમગી ફને છે ?

પ્રમત્ન અને ભ ૂરન

388.

વ્મક્તતઓને મઝ
ં લતી ભાનશવક વભ્માઓના ઉકે ર ભાટે ભનશલજ્ઞાનની કઈ ળાખા અક્્તત્લભાં આલી

વરાશ ભનશલજ્ઞાન

છે ?
389.

વ્મક્તતગત તપાલત વંતલા કઈ શળક્ષણ િશત લધાયે ઉમગી છે ?

અણબિશભક અધ્મમન િશત

390.

વ્મક્તતત્લ અંગે કણે એવ ં કથન કયું છે કે ‘દયે ક વ્મક્તતભાં વંદ કયલાની અને વજૉલાની ળક્તત’ શમ

એડરય

છે ?
391.

વ્મક્તતત્લ ભાન ભાટે કઈ િશત ઉમગી છે ?

પ્રક્ષેણ

392.

વ્મક્તતત્લ ભાન ભાટે ના ળાશીના ડાઘાની કવટીની યચના કણે કયી શતી ?

શયભાભ યયળાક

393.

વ્મક્તતના અનબલન ં મ ૂ વ્મક્તતની કઈ ફાફતભાં યશે ં છે ?

ચેતન અલ્થાભાં

394.

વ્મક્તતના જીલન શલળે ઊંડી ભાહશતી ભેલલા કઈ િશત ઉમગી છે ?

આંતય શનયીક્ષણ

395.

વ્મક્તતના લતકનના ધયણ અને શનમભ ળીખલાની વાભાજજકયણની પ્રહિમા કમાં સધી ચા યશે છે ?

શળશ અલ્થાથી ખ્તાલ્થા સધી

396.

વ્મક્તતની વાભાજજક આંતયહિમા ળેભાં થામ છે ?

જૂથ

397.

વ્મક્તતની વાભાજજકતા, મ ૂલ્મ, લરણ, પ્રેયણાઓ અને આદળો કમા જૂથભાં શલકાવ ાભે છે ?

પ્રાથશભક

398.

વ્મક્તતને વાઈકર ચરાલતાં આલડતી શમ ત તેને ્કૂટય ચરાલતાં ળીખલાભાં વયતા યશે છે . આ

શલધામક

કમાં શળક્ષણ વંિભણન ં ઉદાશયણ છે ?
399.

વ્માકયણના શનમભ માદ યાખલાની ્મ ૃશત કમાં પ્રકાયની ્મ ૃશત છે ?

અથાકત્ભક

400.

ળયીયના શરનચરનન ં શનમભન, વંકરન અને વય ફનાલલાન ં કામક કણ કયે છે ?

નાન ં ભગજ

401.

ળયીયની કઈ ગ્રંથીને ‘વલોયી’ ગ્રંથી કશે છે ?

ભક્્તષ્ક ગ્રંથી

402.

ળયીયની દયે ક હિમાન ં શનમંત્રણ કણ કયે છે ?

ચેતાતંત્ર

403.

ળયીયભાં ‘ઇ્યણરન’ કમાં બાગભાં ઉત્ન્ન થામ છે ?

્લાદશિંડ

404.

ળયીયભાં થતાં યાવામણણક પેયપાયથી શલશલધ ગણભાં થત પેયપાય એટરે શ ં ?

શલકાવ

405.

ળાનાં કાયણે અંગત જીલનભાં ઉણ અને વાભાજજક વંઘોભાં લધાય જલા ભે છે ?

ગીચતા

406.

ળાયીહયક દના આધાયે લાતપ્રકૃશત, શત્ત પ્રકૃશત અને કપ પ્રકૃશત્તલાી વ્મક્તત એલા વ્મક્તતત્લના ત્રણ

ચયક વંહશતા

પ્રકાય ળેભાં દળાકવ્મા છે ?
407.

ળાયીહયક પ્રેયણાને કે લી પ્રેયણા તયીકે ઓખલાભાં આલે છે ?

પ્રાથશભક

408.

ળાસ્ત્રીમ અણબવંધાન અંગે ન કમાં ભનલૈજ્ઞાશનકન પ્રમગ જાણીત છે ?

ાલરૉલ

409.

ળાસ્ત્રીમ અણબવંધાનના પ્રમગ વાથે કન ં નાભ વંકામે ં છે ?

ાલરલ

410.

ળાસ્ત્રીમ અણબવંધાનને ણફજા કમાં નાભે ઓખલાભાં આલે છે ?

પ્રશળષ્ટ અણબવંધાન
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411.

ળાાભાં ફેર લાગતાં જ શલદ્યાથીઓ પ્રાથકનાખંડભાં ફેવી પ્રાથકના ળરૂ કયે છે . – આ કમા પ્રકાયન ં

ળાસ્ત્રીમ અણબવંધાન

અધ્મમન કશી ળકામ ?
412.

શળક્ષક-શલદ્યાથી લલચે અગત્મન ં ભાધ્મભ કય ં છે ?

પ્રત્મામન

413.

શળક્ષણક્ષેત્રે ળાસ્ત્રીમ અણબવંધાનના પ્રમગ કણે કમાક શતા ?

આઈ.ી. ાલરલ

414.

ળીખલાના કમાં પ્રકાયના પ્રમગભાં ‘પ્રરફન’ન ઉમગ લધ અગત્મના ધયાલે છે ?

અણબવંધાન

415.

ળીખલાની હિમાભાં અણબવંધાનના કે ટરા પ્રકાય ડે છે ?

ફે

416.

ળીખલાની વાદાભાં વાદી િશત કમાં નાભે ઓખલાભાં આલે છે ?

અણબવંધાન

417.

ળેનાથી શલધામક ભનલરણ શલકાવ ાભે છે ?

ળાસ્ત્રીમ અણબવંધાનથી

418.

ળેનાથી શલધામક ભનલરણ શલકાવ ાભે છે ?

ળાસ્ત્રી (પ્રશળષ્ટ) અણબવંધાન

419.

ળૈળલાલ્થા જન્સભથી કે ટરા લક સધીના વભમગાાને કશે છે ?

2 લક

420.

શ્રાવ્મ વાંલેદશનક ્મ ૃશત કે ટરા વભમની શમ છે ?

2 વેકન્સડ

421.

શ્વાવને છાતીભાં બયલાની હિમાને શ ં કશે છે ?

 ૂયક

422.

શ્વાવલછાવ, શદમના ધફકાયા તથા ચારલા અને ઊંઘલા જેલી હિમાઓન ં શનમંત્રણન ં કામક કના દ્વાયા

ભગજ ્કં ધ

થામ છે ?
423.

વત્તાની તીવ્ર પ્રેયણાથી વ્મક્તત કે લી ફની ળકે છે ?

વયમખત્માય

424.

વભસ્ષ્ટલાદી અણબગભ કણે આપ્મ ?

ભેતવ લધીભય

425.

વભાન ગણરક્ષણ ધયાલતા પ્રમગાત્ર ય વભમના ફચાલ ભાટે એકવાથે અભ્માવ કઈ િશતભાં

તરનાત્ભક

કયલાભાં આલે છે ?
426.

વરાશ ભનશલજ્ઞાન અંતગકત મઝ
ં ૂ ામેર કે મઝ
ં ૂ લણ અનબલતી વ્મક્તતને શ ં કશેલાભાં આલે છે ?

વરાશાથી

427.

વરાશકાય વરાણથી પ્રત્મે કઈ રાગણી ફતાલી તેન શલશ્વાવ જીતી ળકે છે ?

યાનભ ૂશત

428.

વંકેત કે વંદેળાઓને ભકરલાની અને ઝીરલાની પ્રહિમા એટરે શ ં ?

પ્રત્મામન

429.

વંદેળાલશનના ભાધ્મભને શ ં કશે છે ?

પ્રણારી

430.

વંળધનભાં કઈણ પ્રકાયના  ૂલકગ્રશ, ભનલરણ યહશત મ ૂલ્માંકનને શ ં કશે છે ?

શલશ્વવનીમતા

431.

વાજત્લક, યાજવી અને તાભવી એલા ત્રણ વ્મક્તતત્લ પ્રકાય ળેભાં ફતાલલાભાં આવ્મા છે ?

બાયતીમ દળકનળાસ્ત્રભાં

432.

વાધનરૂ અણબવંધાનને ણફજાં કમાં નાભે ઓખામ છે ?

કાયક અણબવંધાન

433.

વાભાજજક કાભચયી અંગે નાં વંળધન કણે કમાક છે ?

રેટની

434.

વાભાજજક ફાફત અંગે ની વભ્મા કઈ છે ?

અશતળમ લ્તી

435.

વાભાન્સમ બદ્ધિ ધયાલતી વ્મક્તતઓન બદ્ધિઆંક કે ટર શમ છે ?

90થી 110

436.

વાભાન્સમ લવતીના કે ટરા ટકા વ્મક્તતઓન બદ્ધિઆંક 130થી લધાયે શમ છે ?

2%

437.

વાભાન્સમત: વ્મક્તતન તાત્કાણરક ્મ ૃશતશલ્તાય કે ટ્ર શમ છે ?

7+2

438.

શવદ્ધિપ્રેયણા, વંરગ્નતાની પ્રેયણા અને વત્તાની પ્રેયણાઓન વભાલેળ કઈ પ્રેયણાભાં થામ છે ?

ભનશલજ્ઞાશનક પ્રેયણા

439.

સ ૂમકપ્રકાળના વાત યં ગ ‘જાનીલારીીનાયા’ને ટૂંકભાં વભજવ ં એ કન ં દષ્ટાંત ગણામ ?

્મ ૃશત લધાયલાન ં

440.

વોપ્રથભ ઇ.વ. 1920ભાં ભનયગના ઉચાયભાં અણબવંધાનના શવિાંતન ઉમગ કણે કમો શત ?

લૉટ્વન

441.

વોપ્રથભ બદ્ધિ કવટી કણે યચી ?

ણફને-વામભન

442.

વોપ્રથભ બદ્ધિ કવટીની યચના કમા લે થઈ શતી ?

1905

443.

સ્્કનયન કાયક અણબવંધાનન ઉંદય અને કબ ૂતયન અભ્માવ ળીખલાની કઈ િશત વાથે જડામેર છે

અણબવંધાન શળક્ષણ

?
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444.

્કીનયન ં પ્રદાન કમા ક્ષેત્રે ભશત્લન ં છે ?

કાયક અણબવંધાન

445.

્કીનયે કાયક અણબવંધાનન પ્રમગ કના ઉય કમો શત ?

કબ ૂતય

446.

્કીનયે તાના પ્રમગ કમા જીલ ય કમાક શતા ?

કબ ૂતય

447.

સ્ત્રી ્લાતંત્ર્મ, પ્રેભરગ્ન અને છૂટાછે ડા પ્રત્મેનાં ભનલરણભાં કઈ ખાશવમતને કાયણે હયલતકન આલત ં

આંતયવંફધ
ં 

નથી ?
448.

સ્ત્રીઓના યં ગસ ૂત્રની જડ કમાં પ્રકાયનાં પ્રજજન કની ફનેરી શમ છે . ?

XX

449.

સ્ત્રીઓને જાતીમ હભરાખયીથી ફચાલલાની પ્રવ ૃશત્તભાં વ્મક્તતને સ્ત્રીઓની જાતીમ વતાભણી કયલાની

શલયધી બાલધાયણ

ઇલછાના ઉકે ર ભાટે ની કઈ ફચાલપ્રયક્તત પ્રશતણફિંણફત થામ છે ?
450.

્મ ૃશત ળબ્દ કઈ બાાના ળબ્દ યથી ઉતયી આલેર છે ?

રેહટન

451.

્મ ૃશત ળબ્દ કમાં ળબ્દ યથી ઉતયી આલેર છે ?

Menoria

452.

્લવાથકકતાન શવધ્ધાંત કણે આપ્મ છે ?

ભે્ર

453.

શતાળા આિભકતા શલળેન કન ખ્માર જાણીત છે ?

પઈડ

454.

શતાળા, દફાણ, વંઘક, દફાણ, આઘાત લગે યેને ભનબાય જન્સભાલતાં કમાં પ્રકાયના ભનબાયક કશે છે

ભનલૈજ્ઞાશનક

?
455.

શયભાન વેયળાક નાભના ક્્લવ ભનલૈજ્ઞાશનકે કઈ પ્રશલશધ શલકવાલી શતી ?

ળાશીના ધાફાને

456.

શલાભાં કમ લાય ઘટે ત લધ વ ૃક્ષ ઉછે યલા ડે ?

ઓક્તવજન

457.

શલી ભનદફક વ્મક્તતન બદ્ધિઆંક કે ટર શમ છે ?

50 થી 69

458.

હશિે હટવના ભત મજફ કે લી વ્મક્તતઓ ઉત્તેજનળીર અને િધી શમ છે ?

યતત પ્રબાલી

459.

હશિે હટવના ભત મજફ કે લી વ્મક્તતઓ વહિમ અને આનંદી શમ છે ?

ીાશત્ત પ્રબાલી

460.

હશિંદ ળાસ્ત્ર પ્રભાણે શલકાવની પ્રથભ અલ્થા કઈ છે ?

બ્રહ્મચમાકશ્રભ

વંચારક : વાભત ગઢલી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , રીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક) 15
નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નંફય ય પન કય અથલા રૂફરં ભવ.
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગજયાતી વ્માકયણ-વાહશત્મ, ગણણત, તકક ળક્તત(Reasoning), English લગેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન ં ામાથી શળક્ષણ આતી શ્રેષ્ઠ વં્થાભાં જડાલી ઉત્તભ કાયહકદી ફનાલ.

