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 ખાી જગ્યા રૂ ો.
1. તદ્દન જુ દા માાલયણભાાં ઉછમાાં શલા છતાાં
.......................... ની ફુદ્ધિભાાં અત્માંત વામ્મ શમ છે . –
એકદ જોડકાાં ફાક
2. ............................ ભનલૈજ્ઞાદ્ધનકે ૮ પ્રકાયની ફુદ્ધિઓ
વૂચલી છે . – ગાડા નય નાભના
3. ........................... ભુજફ દ્ધિુટી લડે ફુદ્ધિન વાંૂણા ખ્માર
ભે છે . – સ્ટનાફગાના ભત
4. ફુદ્ધિ દ્ધલળેન .......................... ભત વાભાદ્ધજક, આલેદ્ધગક
અને કતૃાત્લરક્ષી ભ છે . – બાયતીમ
5. ધીભાંતની ળાયીરયક લમ ૮ લા છે અને તેન ફુદ્ધિઆાંક ૧૨૫ છે .
તેથી તેની ભાનદ્ધવક લમ ......................... લા શળે. – ૧૦
6. શે રી ફુદ્ધિકવટી ......................... બાાભાાં,
............................ અને ................................
ભનલૈજ્ઞાદ્ધનકએ યચી. – ફ્રેંચ, દ્ધફને, વામભન નાભના
7. વાભાન્મ લવતીભાાં ૯૦ થી ૧૦૯ ફુદ્ધિઆાંકલાી વ્મદ્ધતતઓની
વાંખ્મા ........................ શમ છે . - ૫૦ ટકા
8. .......................... ઉચ્ચ ફુદ્ધિ, ઉચ્ચ વજાકતા અને ઉચ્ચ
પ્રેયણાની આાંતયરિમા ય અલરાંફે છે .
- પ્રદ્ધતબા વાંન્નતા
9. ભધ્મભ કક્ષાએ ભાંદફુદ્ધિલાાાં ફાકન ફુદ્ધિઆાંક
......................... અને ......................... લચ્ચેન શમ
છે . – ૩૫, ૪૯
10.વ્મદ્ધતતભાાં વુુપ્ત રૂે ડે રી, દ્ધલદ્ધળષ્ટ પ્રકાયનુાં કામા કયલાની ળદ્ધતત તે
.................. છે . – અદ્ધબમગ્મતા
11.ડીએટી કવટી વભૂશ ....................... ભાટે લયામ છે . –
દ્ધળક્ષણક્ષેિે ભાગાદળાન
12.‘તાયા સ્લને જાણ’ એ વાંદેળ ................. ભાાં ણ તત્લજ્ઞાન
જેટર જ ભશત્લન છે . – ભનદ્ધલજ્ઞાન
13.‘સ્લ’ દ્ધલળે ફે યીતે લાત કયી ળકામઃ કતાા તયીકે અને
......................... તયીકે . – દ્ધલમલસ્તુ
14.બાયતીમ ભત ભુજફ ‘સ્લ’ કતાા નથી, ભાિ
.............................. છે . – વાક્ષી કે દ્રષ્ટા
15.ઊજેરી પ્રેયણાની તૃદ્ધપ્તભાાં દ્ધલરાંફ કયલાનુાં ળીખલુાં એટરે
....................... – સ્લદ્ધનમભન
16.પ્રદ્ધતરિમા ઉદ્દીકથી ઊજે છે , તેથી લતાનને અાંકુળભાાં રેલા ભાટે
..................... જોઇએ.
– ઉદ્દીકનુાં દ્ધનમાંિણ
17.વ્મદ્ધતતત્લ દ્ધલળેન રોરકક ખ્માર વ્મદ્ધતત દ્ધલળેની
....................... ય આધારયત શમ છે . – શે રી છા
18.િે શ્ભય અને ળેલ્ડને ........................ ના આધાયે વ્મદ્ધતતત્લના
પ્રકાય આપ્મા છે . – ળયીયના ફાાંધા
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19.મુાંગે ....................... ના આધાયે વ્મદ્ધતતત્લના ફે પ્રકાય
આપ્મા છે . – પ્રલૃદ્ધિની રદળા
20.અરશાં વા એ ગાાંધીજીન ............................ ગુણ શત. ભૂબૂત
21.વ્મદ્ધતતત્લના ......................... અદ્ધબગભભાાં ફ્રઈડન પા
વોથી ભટ છે . – ભનગત્માત્ભક
22.ફ્રઈડ ભુજફ વબાનતાની ૩ કક્ષાઓ છે ઃ વાંૂણા વબાનતા,
............................... અને અજ્ઞાન ભનવ્માાય. –
અધાજ્ઞાન કે ૂલાજ્ઞાન ભનવ્માાય
23.છકયાભાાં દ્ધતા પ્રત્મે દ્વે અને ભાતા ભાટે આકાણ તેની
............................... ગ્રાંદ્ધથને કાયણે ઉદ્દબલે છે .
– ઈરડવ
24.છકયીભાાં ભાતા પ્રત્મે દ્વે અને દ્ધતા ભાટે આકાણ તેની
.................................. ગ્રાંદ્ધથને કાયણે ઉદ્દબલે છે .
- ઈરેતટર ા
25.શજાય યકાણકાયએ ૈવા ગુભાવ્મા છી ણ ‘ળેયફજાયભાાં નાણાાં
યકલાભાાં જોખભ છે જ નરશ’ એભ કશે નાય વયકાયી અદ્ધધકાયી
...................... ફચાલ પ્રમુદ્ધતતન આળય રે છે . – ઈનકાય કે
અસ્લીકાય
26.‘શયલા – પયલાન શક ભૂબૂત ભાનલ અદ્ધધકાય શલાથી
આતાંકલાદીઓને ગભે ત્માાં જલાની છૂટ શલી જોઇએ’ એભ કશે નાય
વ્મદ્ધતત ....................... ની ફચાલપ્રમુદ્ધતતન આળય રે છે .
– દ્ધલરુિ પ્રદ્ધતરિમા કે દ્ધલયધી બાલધાયણ
27.કાભિેજક લસ્ત્ર શે યનાય મુલતી ‘ુરુની ગાંદી નજય’ ની
પરયમાદ કયતી લખતે ........................... ની ફચાલપ્રમુદ્ધતતન
ઉમગ કયે છે . – પ્રક્ષેણ
28.મુાંગે ................................ અલેચતન ઉય બાય ભૂકમ છે .
– વ્મદ્ધતતગત
29....................... ભુજફ દયે ક ભાણવભાાં વાંદ કયલાની કે
વજાલાની ળદ્ધતત શમ છે . – એડરયના
30.શની પ્રભાણે ફાઉછે યની વભતર ળૈરી લડે વ્મદ્ધતતત્લન
.................. દ્ધલકાવ થામ છે . – વભતર
31.દ્ધસ્કનય ભુજફ જેને ................. ભે એ લતાનના ુનયાલતાન
લડે વ્મદ્ધતતત્લ દ્ધલકવે છે . – પ્રફરન
32................ ભુજફ દયે ક વ્મદ્ધતત વાંૂણા યીતે કામાયત ફનલાનુાં
અને યશે લાનુાં ધ્મેમ ધયાલે છે . – કારા યજવા
33.યજવા ભુજફ વ્મદ્ધતતના સ્લ ખ્માર અને તેના અનુબલ
........................ શમ ત્માયે તેનુાં વભામજન વારુાં શમ છે . –
વુવાંગત
34.ભેસ્ર કશે છે કે સ્લવાથાકતા પ્રાપ્ત કયલી એટરે તાની
................... ને કામાાદ્ધન્લત કયલી. – વુપ્તળદ્ધતત
35.ભાનલલાદી અદ્ધબગભ જીલનનાાં .................. ાવાાંની અગત્મ
દળાાલે છે . – દ્ધલધામક
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36.બાયતીમ ભતે વ્મદ્ધતતત્લભાાં િણ ગુણ યશે રા છે ઃ
........................., .......................... અને
......................... . – વત્લ, યજવ અને તભસ્
37.................. ભુરાકાતભાાં ચક્કવ કામાલાશી અને દ્ધલદ્ધળષ્ટ પ્રશ્ન
શે રેથી તૈમાય કયામ છે . – યદ્ધચત
38.ભૂલ્માાંકન તુરાભાાં ......................... અને
.......................... ની બૂર ઉદ્દબલી ળકે છે .
– વભગ્રતાની કે પ્રબાલની અવય, ભધ્મલતી લરણ
39.વ્મદ્ધતતત્લનાાં અજ્ઞાત ફને ઓખલા ભાટે ...................
દ્ધલકવાલલાભાાં આલી છે . – પ્રક્ષેણ પ્રદ્ધલદ્ધધઓ
40.પ્રક્ષેણ પ્રમુદ્ધતતઓભાાં ઉદ્દીક વાભગ્રીનુાં ભાખુાં
......................... શમ છે . – અસ્ષ્ટ
41.યયળાક પ્રદ્ધલધીના ફે બાગ છે ઃ ........................ અને
...................... – કતૃાત્લ, અન્લેણ
42.................... પ્રદ્ધલદ્ધધભાાં વ્મદ્ધતતએ દ્ધચિ જોઈને યચેરી
લાતાાઓના દ્ધલમના આધાયે તેનુાં વ્મદ્ધતતત્લ ઓખામ છે . –
દ્ધલમ અદ્ધધપ્રત્મક્ષ
43.................. ળધદ્ધનકા લતાનદ્ધલકૃ દ્ધતના પ્રકાયના વાંદબાભાાં
વ્મદ્ધતતત્લની આકાયણી કયે છે .
– ભીનેવટા દ્ધલદ્ધલધરક્ષી વ્મદ્ધતતત્લ
44.આઈઝેન્કની પ્રશ્નાલદ્ધરભાાં વ્મદ્ધતતત્લના ........................ અને
........................ આલેગીમ રયભાણ ભાલાભાાં આલે છે . –
દ્ધસ્થય, અદ્ધસ્થય
45...................... ળધદ્ધનકાભાાં ..........................
ભનલૈજ્ઞાદ્ધનકે ઘટક દ્ધલશ્લેણથી ળધેરા વ્મદ્ધતતત્લઘટક ભામ
છે . – ૧૬ વ્મદ્ધતતત્લ ઘટકની, કે ટર
46. જૂ થ ફે કે તેથી લધુ લમદ્ધતતઓનુાં ફનેરુાં ................. એકભ
છે . – વાભાદ્ધજક
47.જૂ થ અદ્ધસ્તત્લભાાં આલલા ભાટે ની અદ્ધનલામા ળયત વભ્મ લચ્ચેની
........................ છે . – આાંતયરિમા
48.પ્રાથદ્ધભક જૂ થનુાં ભશત્લનુાં રક્ષણ ................... અને
……………. વાંફાંધ છે . – ભઢાભઢન, દ્ધનકટન
49.ઔચારયક જૂ થ ભશદાંળે ................... જૂ થ છે . – ગોણ
50.અનુરૂતા ભુખ્મત્લે ............................ ને લળ થલાની
પ્રરિમા છે . – જૂ થ દફાણ
51.નેતૃત્લ એ ......................... પ્રરિમા છે . – વાભાદ્ધજક
52. ....................... નેતા જૂ થના રક્ષ્મ ખાતય વ્મદ્ધતતગત
સ્લાથાનુાં ફદ્ધરદાન આે છે . – કરયશ્ભાતી
53.ભનલરણ વાેક્ષ યીતે ..................... શમ છે . – દ્ધસ્થય
54.ભનલરણ દ્ધલચાયણા અને ...................... ને દયે છે . –
લતાન
55.દ્ધલદ્ધલધ પ્રકાયની દ્ધળક્ષણ િદ્ધતઓ દ્વાયા ભનલરણ
................... થામ છે . – વાંારદત
www.current663.wordpress.com

56. ભનલરણના િણેમ ઘટક એક જ રદળાભાાં શમ ત્માયે તેભાાં
..................... રાલલુાં ભુશ્કે ર શમ છે .
- રયલતાન
57...................... ની તુરાને વાંદ્ધભદ્ધભરત ભૂલ્મકયણની તુરા
કશે લાભાાં આલે છે . – દ્ધરકટા
58.ૂલાગ્રશ જ્માયે ફાહ્ય લતાનભાાં અદ્ધબવ્મતત થામ છે ત્માયે તેને
.................. કશે છે . – બેદબાલ
59.ૂલાગ્રશ એ અભુક જૂ થ પ્રત્મેનુાં ..................... અને
...................... ભનલરણ છે . – દ્ધનેધક, ક્ષાતી
60.રૂઢખ્માર વાભાદ્ધજક જૂ થભાાં યશે રી ............................ ને
અલગણે છે . – દ્ધલદ્ધલધતા
61..................... આયણના દ્ધવિાાંતન સ્થાક છે . – ફ્રીત્ઝ
શાઈડય
62.વભાજાદ્ધબભુખ લતાન અન્મ રકને અને વભાજને
...................... શમ છે . – રાબકતાા
63.વભામજન એ આણી .............. અને આણા
.................. લચ્ચે ચારતી આાંતયરિમાનુાં રયણાભ છે .
- જાત, માાલયણ
64.ભનબાય આધારયત ળાયીરયક પ્રદ્ધતરિમાનુાં ઉદ્દબલસ્થાન ભગજભાાં
આલેર ................ છે . – શાઈથેરેભવ
65.ભનબાય એક ...................... વભસ્મા ફની ચૂકી છે . –
ુનયાલદ્ધતાત
66.ધયતીકાં એ .................. ભનબાયક છે , જ્માયે શતાળા એ
.................. ભનબાયક છે .
- માાલયણજન્મ, ભનલૈજ્ઞાદ્ધનક
67.................... ભનબાય વ્મદ્ધતત ભાટે અાંગત અને દ્ધલદ્ધળષ્ટ શમ
છે . – ભનલૈજ્ઞાદ્ધનક
68.......................પ્રદ્ધલદ્ધધભાાં વ્મદ્ધતત ભનબાય વાથે પ્રત્મક્ષ કાભ
કયે છે . – વભસ્માકે દ્ધન્દ્રત
69.................. અાંતઃસ્ત્રાલી ગ્રાંદ્ધથઓની અભ્માવી શત. – શાન્વ
વેરી
70.દ્ધલધામક સ્લાસ્્મ અને વુખાકાયીને વુવાધ્મ ફનાલતા ભુખ્મ ઘટક
છે ઃ (૧) ......................... અને
(૨) ....................... – આશાય, કવયત
71.ભનયગ ભાટે નુાં આાંતયયાષ્ટરીમ લગીકયણ .................... વાંસ્થા
દ્વાયા તૈમાય કયલાભાાં આલે છે .
- દ્ધલશ્વ આયગ્મ
72.અવાધાયણ લતાન જન્ભલા ભાટે .........................,
............................ અને ........................... કાયણ
જલાફદાય શમ છે . – જૈદ્ધલક ઘટક, ભનલૈજ્ઞાદ્ધનક ઘટક,
વાભાદ્ધજક – વાાંસ્કૃ દ્ધતક ઘટક
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73.અવાધાયણ લતાન જન્ભાલનાયા ઘટકને ૂલાપ્રલતાક ઘટક અને
..................... ઘટક તયીકે ણ ઓખલાભાાં આલે છે . –
અલક્ષેક
74.વાભાન્મીકૃ ત દ્ધચાંતાને ફીજા ......................... નાભે ણ
ઓખલાભાાં આલે છે .
- ભુતત યીતે તમાા કયતી દ્ધચાંતાના
75.બમની દ્ધલકૃ દ્ધતના ભુખ્મ ..................... પ્રકાય ાડલાભાાં આલે
છે . – િણ
76................... પ્રકાયની દ્ધલકૃ દ્ધતભાાં દ્ધખન્નતા અને ઉન્ભિતા ફાંનેના
તફક્કાઓ જોલા ભે છે . – રદ્વધ્રુલી દ્ધલકૃ દ્ધત
77.આશાયવાંફાંધી દ્ધલકૃ દ્ધતઓના .................... અને
.................. એલા ફે પ્રકાય ાડલાભાાં આલે છે .
– આશાયવાંફાંધી અરુદ્ધચ, ખાઉધયાણાં
78. ભનદુફા ફાકન ફુદ્ધિઆાંક ....................... કે તેથી
ઓછ શમ છે . – ૭૦
79.ભનચાયભાાં .................... િદ્ધતઓથી આલેગાત્ભક અને
અવભામદ્ધજત લતાનન ઉચાય કયલાભાાં આલે છે . –
ભનલૈજ્ઞાદ્ધનક
80..................... ૧૯૩૫ ભાાં વ્માલવાદ્ધમક યીતે ભગજની
ળસ્ત્રરિમાની ળરૂઆત કયી. – ભદ્ધનઝે
81.ફ્રઈડની ભનદ્ધલશ્લેણ ઉચાય િદ્ધતભાાં ................... અને
......................... ન ઉમગ કયલાભાાં આલે છે . – ભુતત
વાશચમા, સ્લપ્ન અથાઘટન
82.ફ્રઈડના ભત ભુજફ .................... એ અજાગ્રસ્ત ભનના
યાજભાગો છે . – સ્લપ્ન
83.................... અને .................... લતાન ઉચાય એલુાં નાભ
આપ્મુાં. – દ્ધરન્ડસ્રે, દ્ધસ્કનયે
84.ફધાત્ભક ઉચાય િદ્ધતની ળરૂઆત કયનાયાઓભાાં
....................... અને ..................... ને ભુખ્મ ગણાલી
ળકામ. – આલ્ફટા એદ્ધરવ, અયન ફેક
85.ભશદ્ધા ...................... મગની વભજૂ તી ......................
ભાાં વ્મલદ્ધસ્થત યીતે આી છે .
– તાંજદ્ધરએ, મગવૂિ
86....................... ધ્માનને રીધે ભગજના દ્ધલદ્ધલધ બાગભાાંથી
ઊજતાાં ભજાભાાં એકરૂતા આલલાથી તે એકવાથે જ ઊજે છે .
– બાલાગીત
87...................... માાલયણભાાં વાભાદ્ધજક ધયણ, રયલાજો અને
વભાજીકયણન વભાલેળ થામ છે .
- વાભાદ્ધજક – વાાંસ્કૃ દ્ધતક
88.રેદ્ધલનના ભત ભુજફ, જીલન અલકાળ (Life Space) L =
………………. + ……………… - E, P
89......................... પ્રદૂણ ધ્માનની એકાગ્રતા ય અવય કયે
છે . – ઘોંઘાટનુાં
www.current663.wordpress.com

90.માાલયણ ...................... ય અને ભાનલ પ્રલૃદ્ધિઓ
....................... ય અવય કયે છે .
– ભાનલલતાન, માાલયભ
91. માાલયભ અદ્ધબભુખ લતાનને પ્રત્વારશત કયલા વભાજ
ભનલૈજ્ઞાદ્ધનકએ રકના ................. ભાાં રયલતાન કયલુાં
જોઇએ. – ભનલરણ
92.વાંસ્થાના શે તુને ૂણા કયલા ભાટે તેના ફાંધાયણીમ ભાખા અને
.......................... લચ્ચે વાંકરન અદ્ધનલામા છે . – ભાનલીમ
ાવાાં
93.વાંસ્થાભાાં શ્રભનુાં દ્ધલબાજન ....................... શમ છે . – કામા
આધારયત
94......................... તાંિ માાલયણ વાથે આ – રે કયી ળકતુાં
નથી. – ફાંધ
95........................... તાંિ નલી ઊજાા પ્રાપ્ત કયી ળકે છે . – ખુલ્ુાં
96................... ની વીધી અવય દ્ધનણામ અને તેના અભરની
ઝડ ય ડે છે . – કે ન્દ્રીકયણ – દ્ધલકે ન્દ્રીકયણ
97.વાભાન્મ યીતે દ્ધલજ્ઞાન વાંસ્થાઓ કે શદ્ધસ્ટર .....................
વાંયચના અનાલે છે . – વભચયવીમ
98.ગ્રાશકની ખયીદી અાંગેના દ્ધનણામભાાં .......................
ભશત્લની બૂદ્ધભકા બજલે છે . – દ્ધલજ્ઞાન
99.અદ્ધતળમ લવતી બાયતીમ વભાજનાાં ભૂલ્મ અને ધયણને ખફય
ન ડે એ યીતે શાદ્ધન કયે છે , તેથી તે ................... વભસ્મા
છે . – અપ્રગટ
100. ગાંદા લવલાટની વભસ્મા ગયીફાઈની પ્રાથદ્ધભક વભસ્માભાાંથી
ઊજે છે , તેને ...................... વાભાદ્ધજક વભસ્મા કશે લામ.
– ફીજી કક્ષાની
101. જનવાંકા નાાં ઘણાાં ભાધ્મભભાાં દળાાલતી અધાનગ્નતાને
........................ દ્રષ્ટીદ્ધફાંદુ પ્રભાણે વાભાદ્ધજક વભસ્મા ગણી
ળકામ. – ભૂલ્મરક્ષી ધયણાત્ભક
102. નીચી ................... પ્રેયણાને રીધે ગયીફ વ્મદ્ધતત ગજા
ફશાયનુાં જોખભ રે છે . – દ્ધવદ્ધિ
103. ગયીફી ઘટાડલા ભાટે .......................... જૂ થ અને
વભુદામ કક્ષાએ એભ દ્ધિાાંદ્ધખમ વ્મૂશ જરૂયી છે .
- વ્મદ્ધતત
104. .................... ને રીધે બાયતીમભાાં રયશયણ, દ્ધનષ્પતાન
બમ, અદ્ધતઅનુરૂતા અને ભશે યફાની ભેલલાનાાં લરણ વજાામાાં
છે . – યાદ્ધધનતા
105. ...................... ને રીધે બાયતીમ જનરશતની
વભસ્માઓભાાં ણ ‘ભાયે ળુ’ાં એભ કશીને ખવી જામ છે .
- અદ્ધરપ્તતા અને અપ્રદ્ધતફિતા
106. બાયતીમ વભાજે લાદ્યલૃદાં ની જેભ ........................
ળદ્ધતતઓને વરિમ કયલી જોઇએ.
– વરશમાયાાં રક્ષ્મ ભેલલાની
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107. દ્ધલદ્ધલધ ભાધ્મભભાાં વાંદેળા છામેરા, દ્રશ્મ – શ્રાવ્મ અને
124. વોથી ભટા અને વોથી નાના પ્રાપ્તાાંક લચ્ચેના તપાલતને
................. રૂભાાં આલે છે . – દ્ધલજાણ
............... કશે લાભાાં આલે છે . – દ્ધલસ્તાય
108. ટે દ્ધરદ્ધલઝનની અવય ..................... ઉય વોથી લધાયે થામ 125. વશવાંફાંધની રકાંભત .............. અને .................. લચ્ચે
છે . – ફાક
આલે છે . - -૧, + ૧
109. ................... ત દુદ્ધનમાના ખૂણેખૂણેથી ભારશતીના દયલાજા 126. ફુદ્ધિ અને ળૈક્ષદ્ધણક દ્ધવદ્ધિ લચ્ચે ................. વશવાંફાંધ
ખરી દીધા છે . – ઈન્ટયનેટે
જોલા ભે છે . – ધન
જોડકાાં જોડો.
110. ................. ને રીધે રકભાાં ઉબતતાલાદ ઝડથી લધી
યહ્ય છે . – ટીલી.
વળભાગ – અ
વળભાગ – બ
111. પ્રત્મામનની અદ્યતન િદ્ધતઓને રીધે રક લચ્ચે
૧. વાભાદ્ધજક વુવાધ્મતા અાંગેના અભ્માવ
૧.જમ ફી.ી. દ્ધવાંશા
....................... આાંતયરિમાઓ ઝડથી ઘટી યશી છે . –
૨. વાભાદ્ધજક કાભચયી દ્ધલળેનુાં વાંળધન
૨. પ્રાથદ્ધભક જૂ થ
ભઢાભઢની
૩. આજ્ઞાાંરકતતાન પ્રમગ
૩. એપ.એચ.ઓરટા
112. ળશે યનુાં જીલન ................. શલાથી ળશે યીએ વતત ધ્માન ૪. ક કામા નેતા
૪. સ્લકીમ જૂ થ
આીને વરિમ યશે લુાં ડે છે . – ખૂફ ઝડી
૫.યાજકીમ ક્ષ
૫. સ્ટે નરી દ્ધભરગ્રાભ
113. ળશે યી વ્મદ્ધતતઓ લચ્ચેના વાંફાંધભાાં .................. ઓછી ૬.કુ ટુ ાં ફ અને નજદીકના દ્ધભિ
૬. ગોણ જૂ થ
અને ................. લધાયે શમ છે .
૭. ભાયી ળાા
૭. રેટની અને તેના વાથીદાય
– ઉષ્ભા, ઉયની નમ્રતા
જલાફ – ૧ – ૩, ૨ – ૭, ૩ – ૫, ૪ – ૧, ૫ – ૬, ૬ – ૨, ૭ – ૪
114. બાયતનાાં ળશે યભાાં ગાંદા દ્ધલસ્તાય ગેયકામદે અને ...............
યીતે લધી યહ્યા છે . – દ્ધફનઆમદ્ધજત
 યોગ્ય વળકલ્ોમાાંથી સાચો જળાબ સાંદ કરો.
115. વરાશપ્રરિમાભાાં િણ િત્લ છે ઃ (૧) વરાશાથી, (૨)
1. ભુશ્કે ર રયદ્ધસ્થદ્ધતભાાંથી યસ્ત ળધલાની ળદ્ધતતને ળુાં કશે છે ? ........................., અને (૩) ...................
વૂઝ
– વરાશકાય, અને વરાશાથી લચ્ચે થતી આાંતયરિમા
2. મગ્મ અને અમગ્મન તપાલત ઓખલાની ળદ્ધતતને ળુાં કશે છે ?
116. વરાશપ્રકરયમાનાાં િણ વાનઃ (૧) પ્રાયાંદ્ધબક પ્રગટીકયણ, (૨)
– દ્ધલલેકળદ્ધતત
........................., અને (૩) ................... – ઊંડાણભાાં 3. નલી ભારશતી કે દ્ધલચાયને વભજલાની ળદ્ધતતને ળુાં કશે છે ? –
દ્ધલગતે તાવ, કામામજના ઘડલી
ગ્રશણળદ્ધતત
117. પ્રત્મામનભાાં ફે યીતે વ્મલશાય થામ છે ઃ (૧) .................., 4. અન્મ વ્મદ્ધતતઓની વભજ કે અેક્ષા કયતાાં અલનલુાં કામા કયલાની
(૨) ................ – ળાદ્ધદદક, દ્ધફનળાદ્ધદદક
ળદ્ધતતને ળુાં કશે છે ? – ચારાકી
118. વાય પ્રત્મામનકતાા થલા ભાટે ફે પ્રકાયનાાં કોળર શલાાં જરૂયી 5. કમા ભનલૈજ્ઞાદ્ધનકે આઠ પ્રકાયની ફુદ્ધિ વૂચલી છે ? – ગાડા નય
છે . (૧) ...................., (૨) .................. – સ્ષ્ટ અને 6. ફુદ્ધિ અાંગેન દ્ધિુટી દ્ધવિાાંત કણે આપ્મ છે ? – સ્ટનાફગા
અવયકાયક ફરલુાં, અવયકાયક યીતે ધ્માનથી વાાંબલુાં
7. ફુદ્ધિન આમજન, ધ્માન અને પ્રરિમાન ‘ાવ’ દ્ધવિાાંત કણે
119. ભુરાકાતનાાં ફે પ્રકાય છે ઃ (૧) .................., (૨)
આપ્મ છે ? – જે.ી.દાવ
.........................
8. કમા પ્રકાયની ફુદ્ધિન વાંફાંધ જીલવૃરષ્ટ અને લનસ્દ્ધત વૃરષ્ટ વાથે
– અયદ્ધચત ભુરાકાત, યદ્ધચત ભુરાકાત
છે ? – નૈવદ્ધગાક ફુદ્ધિ
120. ભુરાકાતનાાં િણ વાન છે ઃ (૧) આલકાય અને તૈમાયી, (૨) 9. રેખકભાાં કમા પ્રકાયની ફુદ્ધિ લધુ પ્રગટ થામ છે ? – બાાકીમ
............................, (૩) ...................... – વલાર –
ફુદ્ધિ
જલાફની ફેઠક, ભુરાકાતની ૂણાાશુદ્ધત
10.નીચેનાભાાંથી કઈ વ્મદ્ધતતભાાં અલકાળીમ ફુદ્ધિ લધાયે શલી જરૂયી છે
121. ફુદ્ધિ, ભનલરણ કે અદ્ધબરુદ્ધચ જેલાાં રક્ષણના ભાનભાાં
? – દ્ધળલ્ીઓ
........................ તુરાન ઉમગ થામ છે .
11.ળયીયના અાંગના વુભેબમાા શરનચરન કયલા અને તેભની દક્ષતા
- ભધ્માાંતયરક્ષી
કે લલા કમા પ્રકાયની ફુદ્ધિની જરૂય ડે છે ? – દૈરશક – ળયીય
122. ........................ તુરા દ્ધનયેક્ષ કે લાસ્તદ્ધલક ળૂન્મદ્ધફાંદુ ય
ગદ્ધતળીર ફુદ્ધિ
આધારયત છે . – ગુણિયરક્ષી
12.કઈ વ્મદ્ધતતન પટ જોતી લખતે તેના આખા ચશે યા ય એકવાથે
123. ................, ................... અને .........................
ધ્માન આીએ છીએ. આ વભમે ભગજભાાં કઈ રિમાઓ થામ છે ?
એ ભધ્મલતી દ્ધસ્થદ્ધતનાાં ભા છે .
– વભકારીન
– ભધ્મક, ભધ્મસ્થ, ફશુરક
www.current663.wordpress.com
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13.છાેરુાં લાતમ લાાંચતી લખતે એક છી એક ળદદ ય લાયાપયતી
ધ્માન આીએ છીએ. આ વભમે ભગજભાાં કઈ રિમાઓ થામ છે ?
– િદ્ધભક
14.ફુદ્ધિના િણ પ્રકાય કણે દળાાવ્મા છે ? – સ્ટનાફગા
15.ફુદ્ધિઆાંકન ખ્માર કણે આપ્મ છે ? – સ્ટને
16.કમા ભનલૈજ્ઞાદ્ધનકે યચેરી અળાદ્ધદદક ફુદ્ધિકવટી દ્ધલખ્માત છે ? –
યે લન
17.કઈ ફુદ્ધિકવટીભાાં વભગ્ર ફુદ્ધિઆાંક ઉયાાંત ફુદ્ધિનાાં ળાદ્ધદદક આાંક
અને રિમાત્ભક આાંક ભે છે ?
- લેતવરયની ફુદ્ધિ કવટીઓ
18.બાયતભાાં ફાંગાી બાાભાાં પ્રથભ ફુદ્ધિકવટીની યચના કણે કયી
શતી ? – ભશારનફીવ
19.વાભાન્મ લવતીના કે ટરા ટકા વ્મદ્ધતતઓન ફુદ્ધિઆાંક ૧૩૦થી લધુ
શમ છે ? – ૨ ટકા
20.કે ટરા ફુદ્ધિઆાંકલાી વ્મદ્ધતતને પ્રદ્ધતબાળાી કશે છે ? – ૧૩૦ થી
લધુ
21.કે ટરા ફુદ્ધિઆાંકલાી વ્મદ્ધતતને ભાનદ્ધવક યીતે છાત, ભાંદ કે
ભનદુફા કશે છે ? – ૭૦ થી ઓછા
22.૮ થી ૧૨ ધયણના દ્ધલદ્યાથીઓને દ્ધળક્ષણક્ષેિે ભાગાદળાન આલા
કઈ કવટી લયામ છે ?
– દ્ધલદ્ધલધરક્ષી અદ્ધબમગ્મતા કવટી
23.કણે DAT નુાં રૂાાંતય કયીને તેનુાં બાયતીમ રૂ દ્ધલકવાવ્મુાં છે ?
– જે.એભ. ઓઝા
24.કના ભત ભુજફ આણે આણા ‘સ્લ’ દ્ધલળે દ્ધલદ્ધલધ યીતે
દ્ધલચાયીએ છીએ ? – રશદ્ધગન્વ
25.‘સ્લ’ ના બાયતીમ પ્રદ્ધતભાનભાાં યશે રાાં ાવાાંઓનુાં દ્ધલશ્લેણ કણે
આપ્મુાં છે ? – આય.વી.દ્ધિાઠી
26.રયદ્ધસ્થદ્ધત પ્રત્મે રાક્ષદ્ધણક યીતે પ્રદ્ધતરિમા આલાનુાં લરણ એટરે
ળુાં ? – પ્રકૃ દ્ધત
27.દ્ધનમદ્ધભત યીતે ઊજતા લતાનની વભગ્ર તયે શ એટરે ળુાં ? –
ચારયત્ર્મ
28.રશિે રટવના ભત ભુજફ કે લી વ્મદ્ધતતઓ વરિમ અને આનાંદી શમ
છે ? – યતત પ્રબાલી
29.રશિે રટવના ભત ભુજફ કે લી વ્મદ્ધતતઓ ઉિેજનળીર અને િધી
શમ છે ? – ીાદ્ધિ પ્રબાલી
30.િે શ્ભય અને ળેલ્ડનના ભત ભુજફ આાંતયસ્તય પ્રધાનલાી
વ્મદ્ધતતઓ કે લી શમ છે ?
– દ્ધભરનવાય અને આનાંદી
31.િે શ્ભય અને ળેલ્ડનના ભત ભુજફ ભધ્મસ્તય પ્રધાનલાી વ્મદ્ધતતઓ
કે લી શમ છે ?
- રશાં ભતલાન અને નેતૃત્લ રેનાય
32.િે શ્ભય અને ળેલ્ડનના ભત ભુજફ ફાહ્યસ્તય પ્રધાનલાી વ્મદ્ધતતઓ
કે લી શમ છે ?
www.current663.wordpress.com

– કરાપ્રેભી અને ભગજના કાભ કયનાયી
33.કના ભત ભુજફ વ્મદ્ધતતની ટે લ કયતાાં તેના વ્મદ્ધતતત્લ ગુણ લધુ
વ્માક શમ છે ? - ગડા ન આરટા
34.કણે વ્મદ્ધતતત્લના ૧૬ પ્રાથદ્ધભક ગુણ ળધ્મા છે ? – યે ભન્ડ કે ટરે
35.ગુણની વુવગાં તતા અાંગે કણે વાંળધન કમાા છે ? – દ્ધભળેર
36.ભનગત્માત્ભક અદ્ધબગભભાાં કન પા વોથી ભટ છે ? –
દ્ધવગ્ભાંડ ફ્રઈડ
37. કઈ ફચાલપ્રમુદ્ધતતભાાં વ્મદ્ધતતને જોખભ શલા છતાાં જોખભ છે જ
નરશ એલુાં ભનાલલાન પ્રમત્ન કયે છે ?
– ઈનકાય કે અસ્લીકાય
38.કઈ ફચાલપ્રમુદ્ધતતભાાં વ્મદ્ધતત તાનુાં ગોયલ શણાળે એલા બમને
રીધે આલેળને અજ્ઞાત ભનભાાં ધકે રી દે છે ? – દભન
39.કઈ ફચાલપ્રમુદ્ધતતને ખટાાં ઉજાલી કાઢે રાાં ફશાનાાં કાઢલાની
પ્રમુદ્ધતત કશે છે ? – મોદ્ધતતકીકયણ
40.વ્મદ્ધતત તાનાભાાં યશે રા આલેળ કઈ ફીજી વ્મદ્ધતતભાાં યશે રા છે
એલુાં કઈ ફચાલપ્રમુદ્ધતતભાાં જણાલે છે ?
– પ્રક્ષેણ
41.કઈ ફચાલપ્રમુદ્ધતતભાાં ુરુને આકાલા અદ્ધતળમ પે ળન કયનાયી
સ્ત્રી ‘ુરુની ગાંદી નજય’ની પરયમાદ કયે છે ? – પ્રક્ષેણ
42.‘દ્રાક્ષ ખાટી છે ’ એ કઈ ફચાલપ્રમુદ્ધતતનુાં ઉદાશયણ છે ? –
મોદ્ધતતકીકયણ
43.કઈ ફચાલપ્રમુદ્ધતતભાાં દુશ્ભનનુાં ફૂરુાં ઈચ્છનાય વ્મદ્ધતત દુશ્ભનની
વરાભતી ભાટે લધુ દ્ધચાંતા વ્મતત કયે છે ? – દ્ધલરુિ પ્રદ્ધતરિમા
44.જે વ્મદ્ધતતને સ્ત્રીઓની જાતીમ વતાભણી કયલાની ઈચ્છા થામ તે
એના ઉકે ર તયીકે ફીજાઓને ફતાલલા જાતીમ શુભરાખયથી
ભરશરાઓને ફચાલલાની પ્રલૃદ્ધત ળરૂ કયે છે . આને કઈ
ફચાલપ્રમુદ્ધતત કશે લામ ?
– લીયધી બાલધાયણ
45.કઈ ફચાલપ્રમુદ્ધતતભાાં વ્મદ્ધતત તાના આિભકતાના આલેળને ઊંચા
ભાગે લાલા રશ્કયભાાં જોડામ છે . ?
– ઊધ્લીકયણ
46.ફ્રઈડ અજ્ઞાતભન વભજલાન યાજભાગા કને ગણે છે ? – સ્લપ્ન
47.વ્મદ્ધતતત્લનુાં ઊજુાં અને વભાજ સ્લીકાયે એલુાં ાવુાં કમુાં છે ? –
ફુયખ
48.વ્મદ્ધતતત્લનુાં િૂ ય અને દુષ્ટ ાવુાં કમુાં છે ? – તભસ્
49.ુરુના વ્મદ્ધતતત્લનુાં જનાના ાવુાં કમુાં છે ? – સ્ત્રૈણતા
50.સ્ત્રીઓના વ્મદ્ધતતત્લનુાં ભદાાના ાવુાં કમુાં છે ? – ોરુ
51.કના ભતે દયે ક વ્મદ્ધતતભાાં વાંદ કયલાની અને વજાલાની ળદ્ધતત શમ
છે ? – એડરય
52.કના ભતે ફાણથી પ્રોઢ લમ વુધી વ્મદ્ધતતત્લ આઠ તફક્કાભાાં
દ્ધલકવે છે ? – એરયતવન
53.સ્લવાથાકતાન દ્ધવિાાંત કણે આપ્મ છે ? – ભેસ્ર
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54.કમ અદ્ધબગભ જીલનનાાં દ્ધલધામક ાવાાંની અગત્મ દળાાલે છે ? –
ભાનલલાદી
55.ળાશીનાાં ધાફાાંની પ્રદ્ધલદ્ધધ કણે દ્ધલકવાલી છે ? – યયળાક
56.વ્મદ્ધતતની વાભાદ્ધજક આાંતયરિમા ળેભાાં થામ છે ? – જૂ થ
57.જૂ થને વ્મલદ્ધસ્થત કે વાંગરઠત ફનાલલા ળેની આલશ્મકતા છે ? –
ધયણ
58.પ્રદ્ધતરિત જૂ થનુાં વભ્મદ ળેભાાં અદ્ધબલૃદ્ધિ કયે છે ? – સ્લખ્મારભાાં
59.જૂ થના વભ્મનુાં એકફીજાને લગી યશે લાના લરણને ળુાં કશે છે ?
– જૂ થ – વાંળદ્ધતત
60.જૂ થ – વાંળદ્ધતતન અભ્માવ કઈ િદ્ધત દ્વાયા થામ છે ? –
વભાજદ્ધભદ્ધત
61.જૂ થની કઈ ફાફત વભ્મ લચ્ચેનુાં આલેદ્ધગક જોડાણ દળાાલે છે ? –
વાંરગ્નતા
62.વ્મદ્ધતતની વાભાદ્ધજકતા, ભૂલ્મ, લરણ, પ્રેયણાઓ અને આદળો
કમા જૂ થભાાં દ્ધલકાવ ાભે છે ?– પ્રાથદ્ધભક
63.કમા જૂ થભાાં વભ્મ લચ્ચેના વાંફાંધ અલૈમદ્ધતતક, યક્ષ અને
અભુક વભમ ૂયતા ભમાારદત શમ છે ?
– ગોણ
64.નીચેનાભાાંથી કમુાં અોચારયક જૂ થ છે ? – યાજકીમ ક્ષ
65.નીચેનાભાાંથી કમુાં અનોચારયક જૂ થ છે ? – કુ ટુ ાં ફ
66.વાભાદ્ધજક વુવાધ્મતા દ્ધલળે કણે વાંળધનાત્ભક અભ્માવ કમાા છે
? – એપ.એચ.ઓરટા
67.વાભાદ્ધજક કાભચયી અાંગેના વાંળધન કણે કમાા છે ? – રેટની
68.કના અભ્માવ એલુાં દળાાલે છે કે વિાધીળ લડે શુકભ આલાભાાં
આલે ત વાભાન્મ વ્મદ્ધતતઓ દ્ધનદો વ્મદ્ધતતને ણ ઈજા કયે છે ?
– દ્ધભરગ્રાભ
69.કમા નેતૃત્લનાાં ભુખ્મ રક્ષણભાાં લચાસ્લ અને આિભકતા શમ છે ?
– આખુદ
70.કમા નેતૃત્લનુાં ભુખ્મ ધ્મેમ ‘વલાજન કલ્માણ’ નુાં શમ છે ? –
રકળાશી
71.ક કામા નેતૃત્લ ળૈરીન ઉલ્ેખ કણે કમો છે ? – જમ
ફી.ી.દ્ધવાંશા
72.કમા પ્રકાયનુાં નેતૃત્લ જૂ થના વભ્મના લૃદ્ધિ – દ્ધલકાવને ભદદ
કયનારુાં છે ? – ક કામા
73.કમા નેતૃત્લભાાં નેતાની બૂદ્ધભકા દ્ધનરિમ દ્ધનયીક્ષકની શમ છે ? –
ભુતત
74.નીચેનાભાાંથી કને આખુદ નેતા ગણલાભાાં આલે છે ? – રશટરય
75.નીચેનાભાાંથી કને કરયશ્ભાતી નેતા ગણલાભાાં આલે છે ? –
ભશાત્ભા ગાાંધી
76.કમા નેતૃત્લભાાં નેતા અનુમામીઓને જૂ થના કલ્માણ ભાટે વ્મદ્ધતતગત
ફદ્ધરદાન આલાની પ્રેયણા આે છે ?– કરયશ્ભાતી
77.કમા નેતાઓ વભાજભાાં આભૂર રયલતાન કે િાાંદ્ધત રાલી ળકે છે ?
– કરયશ્ભાતી
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78.કમા નેતાઓ પ્રત્મામનની વલોિભ કુ ળતા ધયાલતા શમ છે ? –
રૂાાંતયરક્ષી
79.નીચેનાભાાંથી કમુાં ભનલરણનુાં રક્ષણ નથી ? – કમાયે ક થમેરુાં
લતાન
80.વાંદ્ધભદ્ધરત ભૂલ્મકયણની તુરાની યચના કણે કયી છે ? – દ્ધરકટા
81.ળાસ્ત્રીમ અદ્ધબવાંધાનન પ્રમગ કમા ભનલૈજ્ઞાદ્ધનકે કમો છે ? –
ાલરલ
82.ળેનાથી દ્ધલધામક ભનલરણ દ્ધલકાવ ાભે છે ? – ળાસ્ત્રીમ
અદ્ધબવાંધાન
83.ભાધ્મદ્ધભક ળાાના દ્ધલદ્યાથીઓ કને ભારશતી ભેલલાના વોથી
અગત્મના વાધન તયીકે સ્લીકાયે છે ?
– ટે દ્ધરદ્ધલઝન
84.સ્ત્રી સ્લાતાંત્ર્મ, પ્રેભરગ્ન અને છૂટાછે ડા પ્રત્મેનાાં ભનલરણભાાં કઇ
ખાદ્ધવમતને કાયણે રયલતાન આલતુાં નથી ? – આાંતયવાંફધાં
85.ૂલાગ્રશ ફાહ્ય લતાનભાાં અદ્ધબવ્મતત થામ ત્માયે ળુાં કશે લામ ? –
બેદબાલ
86.જૂ થ વાંઘાના ઉદ્દબલ ભાટે નાાં પ્રમગ કણે કમાા શતા ? – ભુઝાપય
ળેયીપ
87.કઇ ભાનદ્ધવક પ્રરિમા દ્વાયા ભાનલી વાભાદ્ધજક જગત અને
વાભાદ્ધજક રયદ્ધસ્થદ્ધતન અથા કયે છે ?
– વાભાદ્ધજક ફધન
88.આયણના દ્ધવિાાંતન સ્થાક કણ છે ? – ફ્રીત્ઝ શાઇડય
89.કામાકાયણ આયણનુાં નલુાં રયણાભ કણે ઉભેમુાં શતુાં ? – દ્ધલનય
90.ભનલરણની પ્રચદ્ધરત તુરા િદ્ધતઓ કણે દ્ધલકવાલી શતી ? –
થસ્ટોન
91.આણી જાત અને આણા માાલયણ લચ્ચે ચારતી આાંતયરિમાનુાં
રયણાભ કમુાં છે ? – વભામજન
92.ધભકી, શતાળા કે વાંઘાની એલી રયદ્ધસ્થદ્ધત જે વ્મદ્ધતતની ળાયીરયક
કે ભાનદ્ધવક ળદ્ધતત ય બાયરૂ ફને તેને ળુાં કશે છે ? – ભનબાય
93.ભૂલ્માાંકનને ફે તફક્કાઓભા કણે લગીકૃ ત કમાા છે ? – રયચાડા
રેઝાયવ
94.એકરતા, વાંફાંધભાાં દ્ધતયાડ લગેયે કમા પ્રકાયના ભનબાયક કશે લામ
? – વાભાદ્ધજક
95.સ્તાલ, આઘાત લગેયે કમા પ્રકાયના ભનબાયક કશે લામ ? –
ભનલૈજ્ઞાદ્ધનક
96.કમા ળયીય લૈજ્ઞાદ્ધનકે સ્લમાંવાંચાદ્ધરત ચેતાતાંિની વભગ્ર પ્રરિમાનુાં
લૈજ્ઞાદ્ધનક લણાન કમુાં છે ?– લલ્ટય કે નન
97.કમા પ્રકાયના ભનબાયની દ્ધનેધક અવય વોથી તીવ્ર અને
શાદ્ધનકાયક શમ છે ?
– ભટા આઘાતજનક ફનાલ
98.કઇ પ્રદ્ધતિીમાથી આલેગાત્ભક ભનબાય અને ીડાભાાં યાશત થામ છે
? – યડલુાં
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99.ભનબાયની ળાયીરયક પ્રદ્ધતરિમાઓની વભજૂ તી કમા ભનલૈજ્ઞાદ્ધનકે
વાભાન્મ અનુકૂરન રક્ષણગુચ્છના દ્ધવિાાંત લડે આી છે ? –
શાન્વ વેરી
100. અાંતઃસ્ત્રાલી ગ્રાંદ્ધથઓન અભ્માવી કણ શત ? – શાન્વ વેરી
101. કઇ કવયત વ્મદ્ધતતની વશનળદ્ધતત અને ભનબાયના
પ્રદ્ધતકાયની ળદ્ધતતભાાં લધાય કયે છે ? – ધ્માન ઝેન
102. ‘ભુતત યીતે તમાા કયતી દ્ધચાંતા’ ફીજા કમા નાભથી ઓખામ
છે ? – વાભાન્મીકૃ ત દ્ધલકૃ ત દ્ધચાંતા
103. કના ભત ભુજફ વાભાદ્ધજક દ્ધલકૃ તબમ ોગાંડાલસ્થા
દયદ્ધભમાન દ્ધલકવે છે ? – રશળાપેલ્ડ તથા જેપયવન
104. ‘કે ટરીક વ્મદ્ધતતઓ જાશે યભાાં પ્રલચન કયતી લખતે બમ
અનુબલે છે ’ આ કમા પ્રકાયન બમ છે ?
- વાભાદ્ધજક દ્ધલકૃ તભમ
105. યે રલે, ટર ે ન, એયપ્રેન લગેયેના બમન વભાલેળ કમા પ્રકાયના
બમભાાં થામ છે ?
– રયદ્ધસ્થદ્ધતજન્મ દ્ધલકૃ તભમ
106. લાલાઝડાાં, ાણી, ઊંચી જગ્માના બમન વભાલેળ કમા
પ્રકાયના બમભાાં થામ છે ?
– નૈવદ્ધગાક માાલયણ વાથે વાંફાંદ્ધધત દ્ધલકૃ તબમ
107. નૈવદ્ધગાક માાલયણ વાથે વાંફાંદ્ધધત દ્ધલકૃ તબમનુાં લગીકયણ કણે
કમુાં છે ? – પે ડયીક
108. કૂ તયા, વા, જીલજતાં ુ લગેયેના બમન વભાલેળ કમા પ્રકાયના
બમભાાં થામ છે ?
– પ્રાણીઓ વાથે વાંકામેરા બમ
109. રશી જોલાના પ્રવાંગે ઊબા થતા બમન વભાલેળ કમા
પ્રકાયના બમભાાં થામ છે ? – ઇજા વાંફાંધી બમ
110. ‘કે ટરીક વ્મદ્ધતતઓ ટર ારપક જોઇને શે ફતાઈ જામ છે .’ આ કમા
પ્રકાયન બમ છે ? – ખુલ્ી જગ્માન બમ
111. ખૂફ જ દ્ધપ્રમ વ્મદ્ધતતની શત્મા કયી નાખલાના આલતા દ્ધલચાય
કઇ દ્ધલકૃ દ્ધત કશે લામ ?
– અદ્ધનલામા દ્ધલચાય દફાણ દ્ધલકૃ દ્ધત
112. લાયાંલાય શાથ ધમા કયલાના આલતા દ્ધલચાય કઇ દ્ધલકૃ દ્ધત
ગણામ ? – અદ્ધનલામા રિમા દફાણ દ્ધલકૃ દ્ધત
113. કમા પ્રકાયની દ્ધલકૃ દ્ધત કમાયે ક લો વુધી ઓખામા લગયની
યશે છે ? – દ્ધલણ્ણભનસ્ક
114. ગાંબીય પ્રકાયન ભનયગ કમ છે ? – દ્ધલકૃ દ્ધતદ્ધછન્ન બાલાત્ભક
વ્મદ્ધતતત્લલાી
115. કઇ દ્ધલકૃ દ્ધત ધયાલનાય વ્મદ્ધતત ળાંકાળીર, અદ્ધલશ્વાવુ જોલા ભે
છે ? – વ્માભશાત્ભક વ્મદ્ધતતત્લલાી
116. કઇ દ્ધલકૃ દ્ધત ધયાલનાય વ્મદ્ધતત ઉત્વાશ લગયની, યભૂજીલૃદ્ધત
દ્ધલનાની જોલા ભે છે ?
– દ્ધછન્ન વ્મદ્ધતતત્લલાી
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117. કઇ દ્ધલકૃ દ્ધત ધયાલનાય વ્મદ્ધતત લતાનની દ્ધલદ્ધચિ યીત ધયાલતી
શમ છે ?
- દ્ધછન્ન બાલાત્ભક વ્મદ્ધતતત્લલાી
118. કઇ દ્ધલકૃ દ્ધત ધયાલનાય વ્મદ્ધતત લધાયે ડતી અદ્ધબવ્મદ્ધતત
કયનાયી શમ છે ? – દાંબી વ્મદ્ધતતત્લલાી
119. કઇ દ્ધલકૃ દ્ધત ધયાલનાય વ્મદ્ધતત તાની જાતના પ્રેભભાાં શમ છે
? – આત્ભયત વ્મદ્ધતતત્લલાી
120. કઇ દ્ધલકૃ દ્ધત ધયાલનાય વ્મદ્ધતત આાંતયલૈમદ્ધતતક વાંફાંધભાાં
દ્ધસ્થયતા જાલી ળકતી નથી ?
– વીભાયે ખીમ વ્મદ્ધતતત્લલાી
121. કઇ દ્ધલકૃ દ્ધત ધયાલનાય વ્મદ્ધતત વાભાદ્ધજક આાંતયરિમાથી દૂય યશે
છે ? – રયશાયક વ્મદ્ધતતત્લલાી
122. કઇ દ્ધલકૃ દ્ધત ધયાલનાય વ્મદ્ધતત તાના ફધા જ અગત્મના
દ્ધનણામની ફાફતનાાં ફીજા ય આધાય યાખે છે ? – યાલરાંફી
વ્મદ્ધતતત્લલાી
123. કઇ દ્ધલકૃ દ્ધત ધયાલનાય વ્મદ્ધતત અવામજક, રૂઢ અને નલુાં ન
સ્લીકાયલાની લૃદ્ધતલાી શમ છે ?
- અદ્ધનલામા દ્ધલચાય –કતૃાત્લ દફાણ વ્મદ્ધતતત્લલાી
124. કઇ દ્ધલકૃ દ્ધત ધયાલનાય વ્મદ્ધતત તાન ય અને લેય આડકતયી
યીતે વ્મતત કયે છે ?
– દ્ધનદ્ધષ્િમ આિભક વ્મદ્ધતતત્લલાી
125. કઇ દ્ધલકૃ દ્ધત ધયાલનાય વ્મદ્ધતત તાનાાં રશતન અદ્ધતળમ બગ
આી દે છે ?
– સ્લયાબલક વ્મદ્ધતતત્લલાી
126. કના ભતે ભનચાય એટરે યગને દૂય કયલાના ઈયાદા વાથે
કયલાભાાં આલતી ભાનદ્ધવક રિમાઓના ઉામની રિમા ? –
રેદ્ધન્ડવ અને ફલ્વ
127. કના ભતે ભનચાયભાાં ભનલૈજ્ઞાદ્ધનક િદ્ધતઓથી
આલેગાત્ભક અને અવભામદ્ધજત લતાનન ઉચાય કયલાભાાં આલે
છે ? – રકવકય
128. કમા તફક્કાભાાં ભનચાય દદી વાથે વામુજ્મ સ્થાન કયે છે
? – આયાંબના તફક્કાભાાં
129. કઇ ઉચાય િદ્ધતભાાં દદીને ફેબાન કયલાભાાં આલે છે ? –
ઈન્સ્મુદ્ધરન ઉચાય
130. કણે વ્માલવાદ્ધમક યીતે ભગજના ખાંડની લાઢકાની ળરૂઆત
કયી ? – ભદ્ધનઝે
131. ભનગત્માત્ભક ઉચાય િદ્ધતની ળરૂઆત કણે કયી શતી ?
– દ્ધવગ્ભાંડ ફ્રઈડે
132. કઇ ઉચાય િદ્ધતભાાં સ્લપ્નનુાં ભનલૈજ્ઞાદ્ધનક અથાઘટન
કયલાભાાં આલે છે ? – ભનગત્માત્ભક ઉચાય
133. કના ભત અનુવાય ‘સ્લપ્ન એ અજાગ્રત ભનના યાજભાગો
છે ’ ? – ફ્રઈડ
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134. કણે ઈ.વ. ૧૯૨૦ભાાં ભનયગના ઉચાયભાાં અદ્ધબવાંબાનના
દ્ધવિાાંતન ઉમગ કમો શત ?
– જે.ફી.લટવન
135. ઈ.વ. ૧૯૫૦ભાાં ‘લાતાદ્ધનક અદ્ધબગભ’ ને લતાન ઉચાય નાભ
કણે આપ્મુાં ? – દ્ધરન્ડસ્રે અને દ્ધસ્કનય
136. દ્ધલકૃ દ્ધતબમ અને લતાન દ્ધચાંતાની દ્ધલકૃ દ્ધતભાાં લાતાદ્ધનક ઉચાયન
ઉમગ કમા ઉચાયકે કમો શત ?
– લલ્ે
137. દ્ધલવાંલેદનીકયણ કયતાાં વાંૂણા દ્ધલયીત િદ્ધત કઇ છે ? –
દ્ધલસ્પટ ઉચાય
138. કઈ િદ્ધતભાાં દદીને દ્ધચાંતા પ્રેયતી શમ તેલી લાસ્તદ્ધલક
જીલનની રયદ્ધસ્થદ્ધતન વીધ અનુબલ કયાલલાભાાં આલે છે ? –
સ્લાનુબૂદ્ધત
139. કઈ ઉચાય િદ્ધતભાાં દદીની વાભે મગ્મ લતાનના નભૂનાઓનુાં
પ્રદળાન કયલાભાાં આલે છે ?
– દ્ધનદળાન િદ્ધત
140. કઈ ઉચાય િદ્ધત દ્વાયા વ્મદ્ધતત તાના લાતાલયણ ય
દ્ધનમાંિણ યાખલાનુાં ળીખી ળકે છે ?
– પ્રતીક દ્ધલદ્ધનભમ
141. ફધાત્ભક ઉચાય િદ્ધતની ળરૂઆત કણે કયી શતી ? –
આલ્ફટા એદ્ધરવ અને અયન ફેક
142. તારકા ક – બાલાત્ભક ઉચાય િદ્ધત કણે દ્ધલકવાલી છે ? –
એદ્ધરવ
143. ‘મગવૂિ’ ની યચના કણે કયી છે ? – ભશદ્ધા તાંજદ્ધર
144. મગભાાં વાંૂણા ભનલૈજ્ઞાદ્ધનક પ્રરિમા કઇ છે ? – પ્રત્માશાય
145. ભન અને ળયીયને દ્ધસ્થય કયનાય ચક્કવ પ્રકાયની ળાયીરયક
દ્ધસ્થદ્ધતની તયે શને ળુાં કશે છે ? – આવન
146. શ્વાવને છાતીભાાં બયલાની રિમાને ળુાં કશે છે ? – ૂયક
147. ભાનલવદ્ધજકા ભૂતા અને અભૂતા વાભગ્રીન વભાલેળ ળેભાાં થામ
છે ? – વાાંસ્કૃ દ્ધતક માાલયણ
148. આફશલા, ઉષ્ણતાભાન, લયવાદ લગેયેન વભાલેળ ળેભાાં
થામ છે ? – બોદ્ધતક માાલયણ
149. ધયણ, રયલાજો, વભાજીકયણની પ્રરિમાઓ લગેયેન વભાલેળ
ળેભાાં થામ છે ? – વાભાદ્ધજક માાલયણ
150. કણે જીલન અલકાળન ખ્માર આપ્મ છે ? – કટા રેદ્ધલન
151. કણે માાલયણને તેના િભ પ્રભાણે ાાંચ તાંિના ખ્માર દ્વાયા
વભજાવ્મુાં છે ? – બ્રનપે નબ્રેનયે
152. અાંગત જીલનભાાં ઊણ અને વાભાદ્ધજક વાંઘોભાાં લધાય એ
ળેનુાં ભશત્લનુાં રયણાભ છે ? – ગીચતા
153. કમ દેળ ૃ્લી યની વ્માલવાદ્ધમક ઊજાાભાાંથી ચીવ ટકા
ઊજાા લાયે છે ? – અભેરયકા
154. ભશાવાગયના ાણીની વાટી લધલાથી કમા દેળના િણ
ટાુઓ ાણીની અાંદય વભાઈ ગમા છે ?
www.current663.wordpress.com

– ભારદીલ
155. શલાભાાં કમ લામુ ઘટે ત લધુ લૃક્ષ ઉછે યલા ડે ? –
ઓદ્ધતવજન
156. વાંમુતત યાષ્ટરના અશે લાર ભુજફ ૃ્લી યન કમ પ્રદેળ િણ
રકરભીટય ઊંડા પ્રદૂણથી રેટાઈ ગમ છે ? – દદ્ધક્ષણ એદ્ધળમા
157. કમુાં પ્રદૂણ ધ્માનની એકાગ્રતા ય અવય કયે છે ? – ઘોંઘાટ
158. ૨૧૦૦ની વારભાાં ૃ્લી યની વાટી ય વયે યાળ કે ટરી
રડગ્રી પે યનશીટ શલાનુાં તાભાન લધી જળે ? – ૩.૫
159. તાંિના ફે પ્રકાય કણે લણાવ્મા છે ? – કાટ્ઝ અને કાશન
160. એદ્ધન્જન ઈંધણ શમ ત્માાં વુધી ચારે. આ દ્ધસ્થદ્ધતને ળુાં કશે લામ
? – ઊજાા દ્ધલરમ
161. કમા કાયણે વ્મદ્ધતતઓ કઈ એક પ્રલૃદ્ધતના અભુક ચક્કવ
કામાભાાં દ્ધનષ્ણાત ફને છે ? – કામાદ્ધલદ્ધળષ્ટીકયણ
162. કઇ ફાફતન વીધ વાંફાંધ વાંસ્થાભાાં ઉચ્ચ શદ્દાથી દ્ધનમ્ન
શદ્દા વુધી અધીકાયિભ વાથે છે ?
– આદેળ ળૃાંખરા
163. ળેના આધાયે વાંસ્થાભાાં વ્મલસ્થાકના સ્તયની વાંખ્મા નક્કી
કયામ છે ? – દ્ધનમાંિણ દ્ધલસ્તાય
164. કઇ વાંયચનાને ‘વાટ વાંયચના’ કશે છે ? – વય
165. કઇ વાંયચના રયદ્ધસ્થદ્ધતને ઝડથી પ્રદ્ધતબાલ આે છે ? –
વય
166. કઇ વાંયચનાભાાં તેનાાં યદ્ધજદાં ા કામો ણ દ્ધલદ્ધળષ્ટીકયણ,
દ્ધનમભનાાં ઔચાયીક ભાખા અને કામોને આલયી રેતી પ્રલૃદ્ધતઓ
લડે જ ાય ડામ છે ? – અભરદાયળાશી
167. આધુદ્ધનક વભમભાાં ભટા બાગની વાંસ્થાઓભાાં કઇ વાંયચના
પ્રચદ્ધરત છે ? – અભરદાયળાશી
168. દ્ધલજ્ઞાન વાંસ્થાઓ, શદ્ધસ્ટર, મુદ્ધનલદ્ધવાટીઓ લગેયે કઇ
વાંયચનાઓ અનાલે છે ? – વભચયવીમ
169. અવયકાયક ધ્મેમપ્રાદ્ધપ્ત ભાટે ળુાં આલશ્મક છે ? – વાંગઠન
170. કભાચાયીની પ્રલૃદ્ધતઓની તુરના, ભૂલ્માાંકન અને દ્ધનમભનન
વભાલેળ ળેભાાં થામ છે ? – દ્ધનમાંિણ
171. કણે વ્મલસ્થાક ભાટે ની ૧૦ બૂદ્ધભકાઓ તાયલી છે ? –
દ્ધભન્ટ્ઝફગા
172. કઇ િદ્ધતન ઉમગ દ્ધલળેરૂે ફોદ્ધિક કક્ષા, પ્રેયણા અને
આાંતયલૈમદ્ધતતક કોળલ્મના ભાન ભાટે કયામ છે ? – ભુરાકાત
173. નીચેનાભાાંથી કઇ પ્રગટ વભસ્મા છે ? – ગયીફી
174. નીચેનાભાાંથી િીજી કક્ષાની વાભાદ્ધજક વભસ્મા કઇ છે ? –
ફાગુનેગાયી
175. નીચેનાભાાંથી ફીજી કક્ષાની વાભાદ્ધજક વભસ્મા કઇ છે ? –
ગાંદા લવલાટ
176. કણે તેશયીફાંધ મજનાને માાલયણનુાં દ્ધનકાંદન કાઢનાયી ગણી
છે ? – વુાંદયરાર ફશુગુણા
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177. કમા દ્રરષ્ટદ્ધફાંદુ પ્રભાણે જનવાંકા નાાં ઘણાાં ભાધ્મભભાાં દળાાલાતી
‘અધાનગ્નતા’ ને વાભાદ્ધજક વભસ્મા ગણી ળકામ ? – ભૂલ્મરક્ષી
ધયણાત્ભક
178. ‘ભ્રષ્ટાચાય’ એ વાભાદ્ધજક વભસ્મા કમા દ્રરષ્ટદ્ધફાંદુથી કશે લામ
છે ? – આત્ભરક્ષી
179. કમા દ્રરષ્ટદ્ધફાંદુ પ્રભાણે ‘આતાંકલાદી વાંગઠન’ એ વાભાદ્ધજક
વભસ્મા છે ? – કામાાત્ભક
180. કમા દ્રરષ્ટદ્ધફાંદુ પ્રભાણે ‘રશાં વા અને ફાત્કાય’ એ વાભાદ્ધજક
વભસ્મા છે ? – લસ્તુરક્ષી
181. ામાની જરૂરયમાત વાંતલાની વભસ્મા કઇ છે ? –
વરાભતીની
182. વાભાદ્ધજક ફાફત અાંગેની વભસ્મા કઇ છે ? – અદ્ધતળમ
લવતી
183. નાગરયકના લતાન અાંગેની વભસ્મા કઇ છે ? – યાષ્ટરીમ
ચારયત્ર્મન અબાલ
184. વયકાયી વભસ્માઓ કઇ છે ? – વાંવાધનની લશેં ચણીભાાં
વ્મદ્ધતતગત અન્મામ
185. વાંમુતત યાષ્ટરની દ્ધલકાવ વાંસ્થાના ભાનલદ્ધલકાવ આાંક પ્રભાણે
૧૬૨ દેળભાાં બાયત કમા િભે છે ?
– ૧૧૫ભાાં િભે
186. કઇ વભસ્મા તુરનાત્ભક આદ્ધથાક ખ્માર છે ? – ગયીફાઈ
187. કઇ રયદ્ધસ્થદ્ધત વ્મદ્ધતતને ઇચ્છા પ્રભાણે જીલન જીલલાના
વા્માથી લાંદ્ધચત યાખે છે ? – ગયીફાઈ
188. કઇ વભસ્માભાાં આદ્ધથાક, વાભાદ્ધજક અને ભનલૈજ્ઞાદ્ધનક
ઘટકનુાં વાંમજન થામ છે ?
– ગયીફાઈ અને વાભાદ્ધજક ગેયરાબ
189. કઇ પ્રેયણાને રીધે ગયીફ વ્મદ્ધતત ગજા ફશાયનુાં જોખભ રે છે ?
– દ્ધવદ્ધિની નીચી પ્રેયણા
190. દ્ધલનફા બાલેએ ગયીફને ભદદ કયલાની કઇ દ્ધફનવયકાયી
પ્રલૃદ્ધત કયી શતી ? – બૂદાન ચલ
191. યાષ્ટરીમતાનુાં ભૂ કમુાં છે ? – વાંરગ્નતાની રાગણી
192. કના ભત ભુજફ જૂ થ લચ્ચેના તનાલન ઉકે ર જૂ થની
અાંદયના પ્રવન્ન અને યકાયી વ્મદ્ધતતઓ લડે જ આલી ળકે છે ?
– આરટા
193. ‘વેલા’ નાભનુાં સ્લયજગાય કયતી સ્ત્રીઓનુાં વશકાયી ભાંડ કમા
યાજમભાાં છે ? – ગુજયાત
194. કમા ભાધ્મભે દુદ્ધનમાના ખૂણખ
ે ૂણેથી ભારશતીના દયલાજા
(જ્ઞાનદ્ધલસ્પટ) ખરી દીધા છે ? – ઇન્ટયનેટ
195. યાષ્ટરીમ એકભ ભાટે જીલભાાં કઇ રાગણી દ્ધલકવાલલી જરૂયી છે
? – વાંરગ્નતાની રાગણી
196. કમા માાલયણલાદી ‘ચીક આાંદરન’ ચરાલે છે ? –
વુાંદયરાર ફશુગુણા
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197. વ્મદ્ધતતઓને ભૂઝાં લતી ભાનદ્ધવક વભસ્માઓના ઉકે ર ભાટે
ભનદ્ધલજ્ઞાનની કઇ ળાખા અદ્ધસ્તત્લભાાં આલી છે ? – વરાશ
198. ભૂાંઝામેરી વ્મદ્ધતતને ળુાં કશે લાભાાં આલે છે ? – વરાશાથી
199. ભૂાંઝલણ અનુબલતી વ્મદ્ધતતને વશામ કયલાનુાં કામા કણ કયે છે
? – વરાશકાય
200. વરાશકાય વરાશાથી પ્રત્મે કઇ રાગણી ફતાલી તેન દ્ધલશ્વાવ
જીતી ળકે છે ? – યાનુબૂદ્ધત
201. ભનલૈજ્ઞાદ્ધનક રક્ષણને ભાદાંડથી ભાલાન પ્રથભ પ્રમત્ન
કણે કમો ? – વય ફ્રાદ્ધન્વવ ગારટન
202. ભનલૈજ્ઞાદ્ધનક રક્ષણ ભાલા ભાટે ની ભનદ્ધલજ્ઞાનની ળાખાને
ળુાં કશે છે ? – ભનભાન
203. ભનભાનન વોપ્રથભ પ્રમત્ન કમા ભનદ્ધલજ્ઞાનીએ કમો ? –
ફ્રાદ્ધન્વવ ગાલ્ટને
204. કવટીકયણભાાં વાંચારન કયનાય અદ્ધધકાયીને ળુાં કશે છે ? –
યીક્ષક
205. ળેના દ્ધલના કઇ ણ પ્રકાયના વાભાદ્ધજક જીલનની કલ્ના
થઇ ળકતી નથી ? – પ્રત્મામન
206. અથાનુાં વાંિભણ અને તેની વભજણ ળેભાાં અદ્ધબપ્રેત છે ? –
પ્રત્મામન
207. વ્મદ્ધતતને શૂાંપ, આશ્વાવન, દ્ધલશ્વાવ અને ખાતયીન અનુબલ
કયાલલા ભાટે અગત્મનુાં લાશક કમુાં છે ?
– સ્ળા
208. ભનદ્ધલજ્ઞાનીઓના ભત ભુજફ ભુરાકાત દ્ધલળેના ચાવ ટકા
દ્ધનણામ કમાયે રેલાઈ જામ છે ?
– પ્રથભ આઠ વેકન્ડભાાં
209. પ્રાથદ્ધભક સ્તયની ભાનતુરા કઈ છે ? – નાભરક્ષી
210. કઈ તુરા ચક્કવ લસ્તુ, વ્મદ્ધતત કે રક્ષણની ઓખ ભાટે
પ્રમજામ છે ? – નાભરક્ષી
211. લગાભાાં દ્ધલદ્યાથીઓને યરનાંફય આલા ભાટે કઇ તુરાન
ઉમગ થામ છે ? – નાભરક્ષી
212. નાભરક્ષી ભાન કમા ભનલૈજ્ઞાદ્ધનક ભાટે ઉમગી છે ? –
વભાજ
213. લગાભાાં દ્ધલદ્યાથીઓએ ભેલેર ગુણને આધાયે તેભને િભભાાં
ગઠલલા કઇ તુરાન ઉમગ થામ છે ?
– િભરક્ષી
214. કઇ તુરાભાાં ભાનના વભાન એકભન ઉમગ થામ છે ? –
ભધ્માાંતયરક્ષી
215. ફુદ્ધિભાન અને ફુદ્ધિકવટી એ કઇ તુરાનુાં ઉદાશયણ છે ? –
ભધ્માાંતયરક્ષી
216. કઇ તુરા લધુ ચકવાઇ ધયાલતુાં અને અવયકાયક ભાન છે ?
– ગુણિયરક્ષી
217. કમા આરેખ નાભરક્ષી કે િભરક્ષી ભાનતુરાઓ દ્વાયા પ્રાપ્ત
થમેર ભારશતીનુાં દ્ધલતયણ દળાાલે છે ?
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– ટ્ટી આરેખ
218. ભધ્મલતી દ્ધસ્થદ્ધતના કમા ભાને વયાવયી ણ કશે છે ? –
ભધ્મક
219. ભધ્મલતી દ્ધસ્થદ્ધતના પ્રાપ્તાાંકની શ્રેણીભાાં કમ પ્રાપ્તાાંક એલ છે
જેની નીચે અડધા પ્રાપ્તાાંક અને ઉય અડધા પ્રાપ્તાાંક યશે રા શમ છે
? – ભધ્મસ્થ
220. પ્રાપ્તાાંકની શ્રેણીભાાં જે પ્રાપ્તાાંક વોથી લધુ લખત આવ્મ શમ
તેને ળુાં કશે લાભાાં આલે છે ? – ફશુરક
221. ફે ચર લચ્ચેના વાંફાંધને ળુાં કશે છે ? – વશવાંફાંધ
222. વશવાંફાંધના વાંખ્માત્ભક ભાને ળુાં કશે લાભાાં આલે છે ? –
વશવાંફાંધાાંક
223. ફુદ્ધિ, ભનલરણ કે અદ્ધબરુદ્ધચ જેલાાં રક્ષણના ભાનભાાં કઇ
તુરાન ઉમગ થામ છે ?
– ભધ્માાંતયરક્ષી
224. કઇ તુરા દ્ધનયેક્ષ કે લાસ્તદ્ધલક ળૂન્મ દ્ધફાંદુ ય આધારયત છે ?
– ગુણિયરક્ષી
225. પ્રાપ્તાાંકના વયલાાનુાં પ્રતીક જણાલ. -  x
226. ભધ્મકની વાંજ્ઞા ળધ. -  X 




ફાક ફે લે ૨૭૨ ળદદ ફરી ળકે .
ફાક ૫ લે ૨,૦૦૦ ળદદ ફરી ળકે .
ફાક ૧૨ લે ૧૦,૦૦૦ ળદદ ફરી ળકે .
ભનોવિજ્ઞાન

ભનલૈજ્ઞાદ્ધનક ફાફત દ્ધલળેનાાં ખ્માર ભાનલ ઉત્દ્ધત વાથે
જોડામેર છે .

ઈવિહાસ ભનોવિજ્ઞાન ભાટે –
Psychology ળદદ રૂડાલ્પ
રેરટન ળદદ Psyche + Logos
આત્ભા દ્ધલજ્ઞાન
એટરે કે આત્ભાન અભ્માવ
કયતુાં દ્ધલજ્ઞાન
ભન એ દ્ધલદ્ધલધ ભાનદ્ધવક ળદ્ધતતઓન વભૂશ છે આ પ્રભાણે
ભગજના જુ દા જુ દા દ્ધલબાગભાાં ભાનદ્ધવક ળદ્ધતતઓ ગઠલામેરી છે .

બાષાભાાં આધુવનક ભનોવિજ્ઞાનનો વિકાસ –
કરકતા મુદ્ધન. તત્લજ્ઞાન દ્ધલબાગે અભ્માવિભભાાં જોડમ.
૧૯૦૫ ભાાં ફીજેન્દ્રનાથ વીર દ્વાયા ભનદ્ધલજ્ઞાનની પ્રથભ
પ્રમગળાાની સ્થાના કરકતા મુદ્ધન. ખાતે કયી. શ્રી ફેનજીએ
ભનદ્ધલજ્ઞાનનાાં અભ્માવની વોપ્રથભ રૂયે ખા તૈમાય કયી.
૧૯૧૬ભાાં અરગ દ્ધલબાગ તયીકે કરકતા મુદ્ધન. ભાાં અધ્મક્ષદ
ડાા. એન. એ. વેનગુપ્તાએ વાંબાળ્ય.
ડાા. દ્ધવગ્ભાંડ ફ્રઈડના ભનદ્ધલશ્લેણલાદથી પ્રબાદ્ધલત
ળેખયફઝને બાયતની ભનદ્ધલજ્ઞાન દ્ધલમભાાં વોપ્રથભ Ph.D ની
દલી એનામત કયલાભાાં આલી.
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ગુજયાતી ડાા. ધીયે ન્દ્ર ભશે તાએ જભાનીભાાં ડાા. ફ્રઈડના શાથ
નીચે તારીભ રીધી.

દ્ધળક્ષણભાાં શુાં ભનદ્ધલજ્ઞાન પ્રમજીળ. - ેસ્ટરજી
મનોવળજ્ઞાનનાાં સાંપ્રદાયો અને વળચારધારાઓ
1. યચનાલાદ – આ દ્ધલચાયધાયા અન્લમે વ્મદ્ધતતની રાગણીઓન
અભ્માવ થામ છે .
- યચનાલાદનાાં દ્ધલકાવભાાં દ્ધલલ્શે ભ લુન્ટ અને એડલડા રટત્ળેનય ન પા
નોંધાિ છે .
2. કામાલાદ - વ્મદ્ધતત તાનાાં લાતાલયણ વાથે અવયકાયક વભામજન
ભાટે પ્રમાવ કયે તે ભનદ્ધલજ્ઞાનના અભ્માવન દ્ધલમ છે .
- કામાલાદનાાં દ્ધલકાવભાાં દ્ધલદ્ધરમભ જેમ્વ, જ્શન ડ્યૂઈ, એન્જર અને
કાયન પા નોંધાિ છે .
3.લતાનલાદ - અભેરયકાભાાં લટવને યચનાલાદ અને તેની આાંતય
દ્ધનયીક્ષણની િદ્ધતને અલૈજ્ઞાદ્ધનક ઠયાલીને તેન જોયળયથી દ્ધલયધ કમો,
અને કે લ ફાહ્ય લતાનને ભનદ્ધલજ્ઞાનનુાં દ્ધલમલસ્તુ ફનાવ્મુાં. તેથી તે
વાંપ્રદામ લતાનલાદ કશે લામ.
4. વભરષ્ટલાદ - જભાનીભાાં રગબગ ૧૯૧૨ભાાં આ દ્ધલચાયધાયા દ્ધલકાવ
ાભી. તેનાાં ભૂભાાં લધાાઇભય, કપકા, અને કશરયની દ્ધિુટીએ કયે ર
પી – રપનદ્ધભનન તયીકે જાણીતા પ્રમગ યશે ર છે .
5. ભનદ્ધલશ્લેણલાદ - ભન દ્ધલશ્લેણલાદન જન્ભ દ્ધલમેનાભાાં થમ.
ભનદ્ધલશ્લેણના પ્રણેતા ડૉ.દ્ધવગ્ભાંડ ફ્રઈડ તે વ્મલવામે તફીફ અને
ભનદ્ધચરકત્વક શતાાં. તેભણે ભાિ ચેતનાને અવાંકુદ્ધચત ગણાલી અને
અચેતન ભનન ખ્માર આપ્મ.
 ભનદ્ધલજ્ઞાનન ઈદ્ધતશાવ
1.
પ્રેટ
તત્ત્લજ્ઞાન
2.
એરયસ્ટટર
તત્ત્લજ્ઞાન
– વાશચમાતાાં દ્ધવિાાંત
3.
મ્મુરય
- ભનબોદ્ધતક ળાસ્ત્ર
4.
અનાસ્ટ લેફય
ભન
– ળયીયનાાં વાંફાંધ
અાંગેનાાં પ્રમગ
5.
ગુસ્તાલ પે કનય
- ભન
– ળયીયનાાં વાંફાંધ
અાંગેનાાં પ્રમગ
6.
દ્ધલલ્શે ભ લુન્ટ
- ભનલૈજ્ઞાદ્ધનકની
વોપ્રથભ
પ્રમગળાા સ્થાી.
7.
જ્શન ડ્યૂઈ
કામાલાદ
8.
જે.ફી.લટવન
લતાનલાદ
9.
દ્ધવગ્ભાંડ ફ્રઈડ
- ભનદ્ધલશ્લેણલાદ
10. િીમાત્ભક વાંળધન
- ડાા. સ્ટીપન કય
11. ફધાત્ભક દ્ધલકાવના તફક્કા દ્ધજન દ્ધપ્રમાજે
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12.
13.
14.

જ્ઞાનાત્ભક દ્ધલકાવના તફક્કા પ્રમગના દ્ધતા
ળૈક્ષદ્ધણક ભનદ્ધલજ્ઞાનના દ્ધતા -

ફેન્જાભીન દરૂભ
દ્ધલલ્શે ભ લુાંટ
ેસ્ટરજી

 મનોવળજ્ઞાનના અવભગમોનાં દશન
1.
જૈિ અવબગભ - લેફય અને ફ્રેંકનય જેલા ળયીય
લૈજ્ઞાદ્ધનકએ ભાનલલતાન વભજલા ભાટે જૈલ અદ્ધબગભન આધાય રીધ
શત. આ અદ્ધબગભ પ્રભાણે કઈણ લતાનને વભજલા ભાટે વ્મદ્ધતતનાાં
ભૂભાાં યશે રાાં યાંગવૂિ, જનીન, ળયીયયચના, જ્ઞાનેદ્ધન્દ્રમ, સ્નામુતાંિ,
ગ્રાંદ્ધથઓના સ્ત્રાલ અને ચેતાપ્રલાશન આધાય રેલામ છે .
2.
િાિતવનક અવબગભ – ભાનલને વભજલા ભાટે લટવને
ભનદ્ધલજ્ઞાનને પતત લતાનનાાં દ્ધલજ્ઞાન તયીકે ઓખાવ્મુાં. લાતાદ્ધનક
અદ્ધબગભ વ્મદ્ધતતને ભાિ તેનાાં લતાનને આધાયે વભજલાન પ્રમત્ન કયે
છે . તે લતાનને ઉદ્દીક પ્રત્મે કયલાભાાં આલેરી પ્રદ્ધતરિમા તયીકે
ઓખાલે છે . તેથી તેને ‘ઉદ્દીક – પ્રદ્ધતરિમા’ અદ્ધબગભ ણ કશે છે .
આ અદ્ધબગભ વ્મદ્ધતતનાાં લાણી, ભુખબાલ, ચેષ્ટાઓ અને
શરનચરનન જેલા પ્રગટ લતાનને જ કે ન્દ્રભાાં યાખીને અભ્માવ કયત
શલાથી તેને લાતાદ્ધનક અદ્ધબગભ કશે લામ છે . આ અદ્ધબગભ લટવન
ઉયાાંત દ્ધસ્કનય, ગ્રથી, ટરભેન લગેયેનુાં પ્રદાન છે .
3.
જ્ઞાનાત્ભક (ફોધાત્ભક) અવબગભ – આ અદ્ધબગભે
લાતાદ્ધનક અદ્ધબગભ ન દ્ધલયધ કયી જણાવ્મુાં કે ભાનલ એ પતત માંિ નથી,
કે જે પતત ઉદ્દીક પ્રત્મે પ્રદ્ધતરિમા આે કે શુકભનાાં વાંદબાભાાં જે રિમા
કયે છે . યફટ અને ભાણવ લચ્ચે તપાલત છે . માંિ કે યફટ ફધાાં કામા
તેને શે રેથી અામેરી વૂચના પ્રભાણે કયે છે .
4.
ભનોગત્માત્ભક અવબગભ – આ અદ્ધબગભ લતાનનુાં પ્રેયણા,
આલેગ જેલાાં ભનનાાં ગદ્ધતળીર રયફનાાં વાંદબાભાાં સ્ષ્ટીકયણ
આલાન પ્રમત્ન કયે છે . આ અદ્ધબગભભાાં વ્મદ્ધતતનાાં વભગ્ર વ્મદ્ધતતત્લ
ભાટે લાયવ અને ફાણભાાં થમેરાાં અનુબલને ખૂફ જ ભશત્લનાાં
ગણલાભાાં આલે છે .
ઉત્િાાંદ્ધતભૂરક અદ્ધબગભ ચાલ્વા ડાદ્ધલાને આપ્મ.
મગજનો અભ્યાસ કરળાની દ્ધવિ 1.
વી.ટી.સ્કે દ્ધનાંગ
(C.T.Scaning)
Computerised

કે લાનયફા કડાની ફનાલેરી ભાતા ાવે લધુ વભમ યશે છે અને
લામયભાતા ાવે થડ વભમ અને તે ણ ખયાકની જરૂરયમાત ૂયત
વભમ જ. આ ફાફત દળાાલે છે કે ખયાક ઉયાાંત શૂાંપની જરૂરયમાત
ફાકને શમ છે . કડાની ભાતાથી ભાતા જેલી શૂાંપ ભેલે છે , જમાયે
લામયભાતા વખત શલાથી શૂાંપ ભતી નથી.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

નલજાત અલસ્થા
ળૈળલાલસ્થા
જન્ભથી ૨ લા
ફાલ્માલસ્થા
૨ લાથી ૧૨ લા વુધી
તરુણાલસ્થા
- (૧) ૂલા તરુણાલસ્થા – ૧૨ થી ૧૫
(૨) ઉિય તરુણાલસ્થા – ૧૬ થી ૧૮
ુખ્તાલસ્તા
૧૮ થી ૨૦ થી ૩૫ લા વુધી
ભધ્મ ુખ્તાલસ્થા ૩૫ થી ૪૦ લા
લૃિાલસ્થા
૬૦ લા છી

વિન્દાસ્ત્રો પ્રમાણે જીળન વળકાસની મ ખ્ય ચાર અળસ્ત્થાઓ

1.
2.
3.
4.

બ્રહ્મચમાાશ્રભ
ગૃશસ્થાશ્રભ
લાનપ્રસ્થાશ્રભ
વાંન્માસ્થાશ્રભ

-

જન્ભથી ૨૫ લા
૨૫ થી ૫૦ લા
૫૦ થી ૭૫ લા
૭૫ થી ભૃત્મુ

ાં વાં ધિ પ્રશ્નો
મનોવળજ્ઞાન સાથે સબ

1. ભનદ્ધલજ્ઞાન ભાટે વોપ્રથભ Psychology ળદદન ઉમગ
કયનાય કણ શતા ? - રૂડાલ્પ
2. ભનદ્ધલશ્લેણલાદના પ્રણેતા કણ શતા ? – દ્ધવગ્ભાંડ ફ્રઈડ
3. બાયતભાાં ભનદ્ધલજ્ઞાનની પ્રથભ પ્રમગળાા કણે સ્થાી શતી ? –
બ્રજેન્દ્રનાથ વીર
4. લાતાદ્ધનક અદ્ધબગભને કમ અદ્ધબગભ ણ કશે છે . – ઉદ્દીક –
પ્રદ્ધતરિમા
5. ભનદ્ધલજ્ઞાનના કમા અદ્ધબગભભાાં વ્મદ્ધતતની વબાન અલસ્થા કયતાાં
તેના અચેતન ભનને તેના લતાન ભાટે જલાફદાય ગણલાભાાં આલે છે
? – ભનગત્માત્ભક
6. ભાનલલાદી અદ્ધબગભના પ્રણેતા કણ શતા ? – અબ્રાશભ ભેસ્ર
7. ભનદ્ધલજ્ઞાનની કઈ ળાખા ભાનદ્ધવક જીલન અને લતાન ય થતી
ઔધની અવયન અભ્માવ કયે છે ?
Tomography
– તુરનાત્ભક – ળયીયરક્ષી
2. ેટ સ્કે દ્ધનાંગ (P E T Scaning) ‘Po sitron Emission
Tomography’
8. ભટા બાગના જાશે ય વાશવભાાં કભાચાયી વાંદગી ભાટે
3. એભ.આય.આઇ. (M R I) Magnetic Re. Sonance Images
ભનદ્ધલજ્ઞાનની કઇ ળાખાની ભદદ રેલામ છે ?
શારોન પ્રમગ – લાનયફા ઉય પ્રમગ કમો છે .
– ઔદ્યદ્ધગક
લાનયફાને જન્ભફાદ તયતજ કૃ દ્ધિભ ભાતા વાથે ઉછે ય કમો. આ
9. ભનલૈજ્ઞાદ્ધનક અદ્ધબગભભા ......................
કૃ દ્ધિભ ભાતા ફે પ્રકાયની ફનાલી એક લામયની અને એક કડાની
– પ્રત્મેક ઘટનાને તારકા ક અને લસ્તુરક્ષી યીતે તાવલાભાાં આલે
ફાંનેભાાં સ્તનનાાં દૂધની ફટર યાખલાભાાં આલી શતી. કાડની ભાતાને છે .
કડાાં શે યાવ્મા શતાાં અને ભાતા જેલ દેખાલ યાખ્મ શત. લાનયફાને 10. ભાનદ્ધવક પ્રરિમાઓ ............................
આ ફે કૃ દ્ધિભભાતાઓ ાવે યાખલાભાાં આવ્મુાં શતુાં. રયણાભે જોલા ભળ્યુાં
- વ્મદ્ધતતરક્ષી ણ છે અને લસ્તુરક્ષી ણ છે .
www.current663.wordpress.com
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11.વ્મદ્ધતતના અનુબલનુાં ભૂ વ્મદ્ધતતની કઇ ફાફતભાાં યશે રુાં છે ? –
ચેતન અલસ્થાભાાં
12. ભનદ્ધલજ્ઞાનની વોપ્રથભ પ્રમગળાાની સ્થાના કણે કયી શતી ?
– દ્ધલલ્શે ભ લુન્ટે
13.ભાનલલતાનને વભજલા ભાટે જૈલ અદ્ધબગભન આધાય કણે રીધ
શત ? – લેફય અને પે કનય
14.બાયતભાાં ભનદ્ધલજ્ઞાનને દ્ધલમ તયીકે વોપ્રથભ કઇ મુદ્ધનલદ્ધવાટીભાાં
વાભેર કયલાભાાં આવ્મ શત ?
– કરકાતા
15. દ્ધલલ્શે ભ લુલ્ટે ભનદ્ધલજ્ઞાનના અભ્માવ ભાટે કઈ િદ્ધત દળાાલી
શતી ? – અાંતદ્ધનાયીક્ષણ
16.કવટીના પ્રાપ્તાાંકનુાં અથાઘટન ળેના આધાયે થામ છે ? – ભાનાાંક
17.વ્મદ્ધતતના જીલન દ્ધલળે ઊંડી ભારશતી ભેલલા કઈ િદ્ધત ઉમગી
છે ? – અાંતદ્ધનાયીક્ષણ
18.દીઘાકારીન અભ્માવને ફીજા કમા નાભથી ઓખલાભાાં આલે છે ?
– અન્લામાભ
19.વોપ્રથભ ફુદ્ધિકવટીની યચના કણે કયી શતી ? – આલ્ફ્રેડ દ્ધફને
20.ભાનલીનાાં જનીનતત્ત્લના વભૂશને ળુાં કશે છે ? – જીનટાઈ
21.ફાકની જાદ્ધત નક્કી કયલાભાાં કના પ્રજનનકનુાં યાંગવૂિ
દ્ધનણાામક ફને છે ? – ુરુના
22.બૂખ, તયવ, જાતીમતા જેલી પ્રેયણાઓ તેભજ આલેગાત્ભક
લતાનભાાં થતી ળાયીરયક પ્રરિમાઓનુાં દ્ધનમભન કણ કયે છે ? –
શાઇથેરેભવ
23.યાંગવૂિ ય યશે રી અદ્ધત વૂક્ષ્ભ કણની શાયભાાને ળુાં કશે લાભાાં
આલે છે ? – જનીનતત્લ
24.ચમાચમની રિમાનુાં દ્ધનમાંિણ કણ કયે છે ? – થાઇયદ્ધતવન
25.ળયીયની દયે ક પ્રરિમાઓનુાં દ્ધનમાંિણ કણ કયે છે ? – ચેતાતાંિ
26.વ્મદ્ધતત ય વાંસ્કૃ દ્ધતને વાંૂણાણે તાની ગણીને અનાલી રે તેને
ળુાં કશે છે ? – આત્ભવાતીકયણ
27.કના ભત પ્રભાણે વભાજ એટરે વભુદામભાાં યશે નાયી, એકફીજા
વાથે વ્મલશાય કયાલનાયી, અને વભુદામની પ્રલૃદ્ધતઓભાાં વશકાય
આનાયી વ્મદ્ધતતઓન વભૂશ ? – જેમ્વ ડર ે લય
28.કના ભતે વાંસ્કૃ દ્ધત એટરે એક વભાજના વભ્મએ વભાન યીતે
અનાલેરા રયલાજો, યાંયાઓ, ભનલરણ અને ભાન્મતાઓનુાં
તાંિ ? – ફૂટા
29.કના ભતે વભાજીકયણ એટરે વભાજના ભૂલ્મને ળીખલાની
દ્ધલચાયલાની અને રિમા કયલાની વાચી અને મગ્મ યીતને
ળીખલાની રિમા ? – ઓગફના અને દ્ધનભકપ
30.જીલાંત પ્રાણીના દ્ધલદ્ધલધ અાંગન વાંૂણા દ્ધલકાવ કયલાની કુ દયતી
પ્રરિમા એટરે .............. – રયતલતા
31.ફાકના દ્ધલકાવના ભુખ્મ િણ દ્ધલબાગ કણે ાડમા છે ? –
દુગાાનાંદ દ્ધવાંશા
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32.રશન્દુ ળાસ્ત્રી પ્રભાણે દ્ધલકાવની પ્રથભ અલસ્થા કઇ છે ? –
બ્રહ્મચમાાશ્રભ
33.કઇ અલસ્થા જીલનન વાંિાાંદ્ધતકા કશે લામ છે ? – રકળયાલસ્થા
34.ાાંિીવથી ચાવ લા વુધીની અલસ્થા કમા નાભે ઓખામ છે ?
– ભધ્મ ુખ્તાલસ્થા
35.ઉંભય લધલાની વાથે ળયીયના દ્ધલદ્ધલધ અલમલના લજન, કદ અને
આકાયભાાં થત િદ્ધભક, પ્રગદ્ધતગાભી અને પ્રભાણાત્ભક પે યપાય એટરે
................. – લૃદ્ધિ
36.કના ભતે દ્ધલકાવ એ ગુણાત્ભક પે યપાય છે ? – ઇદ્ધરઝાફેથ શયરક
37.ફધાત્ભક દ્ધલકાવના તફક્કાઓ કણે દળાાવ્મા છે ? – જમા
દ્ધમાજે
38.કમા લાના વભમગાાને ભૂતા રિમાત્ભક તફક્ક કશે છે ? –
વાતથી ફાય લા
39.કમા લાના વભમગાાને અભૂતા રિમાત્ભક તફક્ક કશે છે ? –
ફાય લાથી આગ
40.કમા લાના વભમગાાને વાાંલેદદ્ધનક કાયક તફક્ક કશે છે ? –
જન્ભથી ફે લા
41.કમા લાના વભમગાાને ૂલા – રિમાત્ભક તફક્ક કશે છે ? – ફે
થી વાત લા
42.કઇ ળૈરીભાાં ઉછે યે રાાં ફાક શકાયાત્ભક ભનલરણલાા શમ છે
? – ાયસ્રયક
43.કઇ ળૈરીભાાં ઉછે યે રા ફાક વશકાયની બાલના લગયના શમ છે ?
– રાડ રડાલલાની
44.કના પ્રમગએ વાદ્ધફત કમુાં છે કે વાંરદગ્ધ દ્ધચિના દળાનભાાં બૂખ્મા
ભાણવને ખાદ્ય દાથોનુાં દળાન લધુ થામ છે ? – લ્મુદ્ધભન
45.નીચેનાભાાંથી કમા ભનદ્ધલજ્ઞાની ગેસ્ટાલ્ટ ભનલૈજ્ઞાદ્ધનક તયીકે
ઓખામ છે ? – કશરય
46.અાંતય કે ઉંડાઇનુાં જ્ઞાન ભેલલા ભાટે પ્રત્મક્ષીકયણના જે વાંકેતભાાં
કે લ એક આાંખન જ ઉમગ જરૂયી શમ તેભને કમા વાંકેત કશે
છે ? – એકનેિીમ
47.ગાંધના છ પ્રકાય કણે દળાાવ્મા છે ? – શે દ્ધનાંગે
48.કના ભત પ્રભાણે ધ્માન એટરે વાંદગીમુતત ઉદ્દીક ય ભાનદ્ધવક
કે ન્દ્રીકયણ કયલાની પ્રરિમા ?
– જેમ્વ ડર ે લય
49.દ્ધથમેટયભાાં કઇ રપલ્ભ જોતા શઇએ તે દયદ્ધભમાન આગ ળુાં થળે.
શલે નામક – નાદ્ધમકા ળુાં કયળે તે અાંગેના દ્ધલચાય આણા દ્ધચિભાાં
ઉજતા શમ છે . આ ધ્માનનુાં કમુાં રક્ષણ ગણામ ? – ધ્માન
બદ્ધલષ્મરક્ષી છે .
50.આલેગાત્ભક આાંકન ખ્માર કમા ભનલૈજ્ઞાદ્ધનકે આપ્મ છે ? ડે દ્ધનમર ગરભેન
51.કના દ્ધવિાાંત ભુજફ ળાયીરયક પે યપાય એ આલેગનુાં રયણાભ નરશ
યાંતુ કાયણ છે ? – જેમ્વ – રેંગન
52.આલેગના દવ પ્રકાય કમા ભનલૈજ્ઞાદ્ધનકે દળાાવ્મા છે ? – ઇઝાડે
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53.આલેદ્ધગક દ્ધનમાંિણ કે વ્મલસ્થાન ભાટે ચાય ભશત્લની ફાફત
કમા ભનલૈજ્ઞાદ્ધનકે દળાાલી છે ?
– ડે દ્ધનમર ગરભેન
54.કના ભત અનુવાય પ્રેયણા એ પ્રલૃદ્ધતને ઉદ્દીક કયનાય અને તેને
નાય કઇ દ્ધલદ્ધળષ્ટ આાંતરયક તત્ત્લ કે રયદ્ધસ્થદ્ધત છે ? – જે.ી.
ગીલ્પડા
55.વ્મદ્ધતત યીક્ષા આલા કે ઇન્ટયવ્મુ આલા જામ ત્મા જે વ્મગ્રતા
અનુબલે તેને કઇ રયદ્ધસ્થદ્ધત કશે લામ ?
– ારયદ્ધસ્થદ્ધતક
56.અલરકનાત્ભક દ્ધળક્ષણનુાં વાંળધન કણે કમુાં શતુાં ? – ફાન્ડુ યા
57.કના ભત પ્રભાણે દ્ધલબાલના એટરે દાથો કે ફનાલના વાભાન્મ
રક્ષણ યજૂ કયતી પ્રતીક યચના ?
– વી.ટી. ભગાન
58.દ્ધલભાન ઉડાડલુાં એ કમા પ્રકાયના દ્ધળક્ષણનુાં ઉદાશયણ છે ? –
કોળલ્મ
59.ભફાઇર કે કમ્પ્મુટય ચરાલલાનુાં કે લાયલાનુાં ળીખલા ભાટે ન
દ્ધવિાાંત જણાલ. – વાધનરૂ અદ્ધબવાંધાન
60.પ્રદ્ધળષ્ટ (ળાસ્ત્રીમ) અદ્ધબવાંધાનન પ્રથભ ળધક કણ શત ? –
ઇલાન ટર દ્ધલચ ાલરલ
61.રાાંફાગાાની સ્ભૃદ્ધતનુાં લગીકયણ કમા ભનલૈજ્ઞાદ્ધનકે કમુાં છે ? –
તુદ્ધલ્લાંગ
62.કઇ સ્ભૃદ્ધતભાાં અનુબલની આત્ભકથાત્ભક શકીકતન વભાલેળ થામ
છે ? – ઘટનાત્ભક
63.ગદ્ધણતના દ્ધનમભ, ગદ્ધણતનાાં વૂિ લગેયે માદ યાખલાની સ્ભૃદ્ધતઓ
કમા પ્રકાયની છે ? – અથાાત્ભક
64.કઇ િદ્ધતભાાં શે રા ળીખેરી ભારશતીને પયીથી રકને કે રખીને
યજૂ કયલાની શમ છે ? – ુનયાલાશન
65.વ્માકયણના દ્ધનમભ માદ યાખલાની સ્ભૃદ્ધતન પ્રકાય જણાલ ? –
અથાાત્ભક
66.ારયબાદ્ધક ળદદ િભભાાં માદ યાખલા કઇ િદ્ધતન ઉમગ થામ
છે ? – સ્થવાશચમા
67.રેદ્ધલનના ભત ભુજફ, જીલન અલકાળ – (Life Space) L
=E+P
68.લાસ્તદ્ધલકતાભાાંથી રામન કયી જલુાં – સ્કીઝપે દ્ધનમા
69.સ્ભૃદ્ધત એટરે ળીખેરાન વીધ ઉમગ આ વ્માખ્મા કમા
ભનલૈજ્ઞાદ્ધનકે આી છે ? – લુડલથા
70.કના ભતે સ્ભૃદ્ધત એટરે બૂતકાના અનુબલને અથાભમ યીતે
ુનઃજાગ્રત કયલાની પ્રરિમા ?
– દ્ધલદ્ધરમભ જેમ્વ અને ફનાશાટા
71.કમા ભનલૈજ્ઞાદ્ધનકે વાંદગીની પ્રદ્ધતરિમાના તફક્કા દળાાવ્મા છે ?
– દ્ધસ્ભથ
72.કમા ડચ લૈજ્ઞાદ્ધનકે િણ જાતના પ્રદ્ધતરિમા વભમના પ્રકાય દળાાવ્મા
છે ? – ડન્ડવા
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73.જન્ભ, રગ્ન, લાગાાંઠ લગેયે કમા પ્રકાયની દ્ધલબાગના છે ? –
પ્રવાંગની
74.દ્ધચમ્ેન્ઝીઓ ય વભસ્મા ઉકે રના પ્રમગ કણે કમાા શતા ? –
કશરય
75.દયીઓ ગાાંડલાન પ્રમગ કમા ભનલૈજ્ઞાદ્ધનકે કમો શત ? – ફચા
76.ભાનદ્ધવક પ્રરિમા અાંગે પ્રદ્ધતરિમા વભમનુાં ભાન કણે કમુાં છે ? –
ડન્ડવા
77.ફધાત્ભક વ્માાયના અભ્માવને નલી રદળા કણે દળાાલી છે ? –
ચભસ્કી
78.બાાભાાં નાનાભાાં નાના અથાૂણા એકભ ભાટે નીચે ૈકી મગ્મ
દ્ધલકલ્ની વાંદગી કય. – ભિીભ
79.બાયતીમ બાાઓભાાં ભૂબૂત કે ટરા સ્લય છે ? – ૧૨
80.બાાના વાભ્માન અભ્માવ કમા ળાસ્ત્રભાાં કયલાભાાં આલે છે ? –
બાાળાસ્ત્ર
81.બાાના કતૃાત્લન અભ્માવ કમા ળાસ્ત્રભાાં કયલાભાાં આલે છે ? –
ભનદ્ધલજ્ઞાન
82.કના ભત ભુજફ દ્ધલચાય બાા કયતા શે રા આલે છે ? – દ્ધમાજે
83.યદ્ધલન્દ્રનાથ ટાગયની ળૈક્ષદ્ધણક વાંસ્થા ? – ળાાંદ્ધતદ્ધનકે તન
84.Edu . – રેટીન બાા
સીસી – ૧ અધ્મેિા વિકાસ અને અધ્મમન – અધ્માન પ્રક્રિમા
વ્મવતિત્િ
1. વ્મદ્ધતતત્લ ભાટે અાંગ્રેજીભાાં કમ ળદદ લયામ છે ?
- Personality
2. Pwersonality ળદદ કમા ળદદ યથી ઉતયી આવ્મ છે ?
- Persona
3. Persona ળદદ કઇ બાાન ળદદ છે ?
- રેરટન બાાન ળદદ
4. Persona ળદદન અથા ળુાં થામ છે ?
- ભશરુાં, નકાફ, Mask
5. Personality ળદદન ઉમગ કમાયથી ળરૂ થમ ?
- ૧૪ભી વદીથી
6. Alport (ઓરટા ) ના ભત અનુવાય વ્મદ્ધતતત્લની વ્માખ્મા
આ.
- વ્મદ્ધતતત્લ એટરે વ્મદ્ધતતની ભનળાયીરયક યચનાઓનુાં ગદ્ધતળીર
વાંગઠન, જે લાતાલયણ વાથે વભામજન વાધે છે .
7. Warren (લયે ન) ના ભત અનુવાય વ્મદ્ધતતત્લની વ્માખ્મા
આ.
- વ્મદ્ધતતત્લ એ દ્ધલકાવના કઇણ તફક્કે ભનુષ્મનુાં વાંૂણા
ભાનદ્ધવક વાંગઠન છે .
8. Rex Rock (યે તવ યક) ના ભત અનુવાય વ્મદ્ધતતત્લની વ્માખ્મા
આ.
- વ્મદ્ધતતત્લ એટરે વભાજ દ્વાયા ભાન્મ અને અભાન્મ ગુણનુાં
વાંતુરન
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9. Dashiell (ડે ળીએર) ના ભત અનુવાય વ્મદ્ધતતત્લની વ્માખ્મા
આ.
- વભાજના વાથી વભ્મની દ્રરષ્ટએ સ્ષ્ટ થતુાં વ્મદ્ધતતના લતાનનુાં
વભગ્ર દ્ધચિ એટરે ભાણવનુાં વ્મદ્ધતતત્લ
10.વ્મદ્ધતતત્લની કઇણ એક વ્માખ્મા આ.
- વ્મદ્ધતતત્લ એટરે વ્મદ્ધતતના રક્ષણની એક આગલી બાત –
જે.ી. ગીરપડા
11.કદ્ધરભુદ્ધનની દ્રરષ્ટએ વ્મદ્ધતતત્લના પ્રકાય જણાલ.
- (૧) વત્લગુણી (૨) યજોગુણી (૩) તભગુણી
12.આમુલેદની દ્રરષ્ટએ વ્મદ્ધતતત્લના પ્રકાય જણાલ.
- (૧) લાતગુણ પ્રધાન (૨) દ્ધિગુણ પ્રધાન (૩) કપગુણ પ્રધાન
13.લણાવ્મલસ્થા ભુજફ વ્મદ્ધતતત્લના પ્રકાય જણાલ.
- (૧) બ્રાહ્મણ (૨) ક્ષદ્ધિમ (૩) લૈશ્મ (૪) ળુદ્ર
14.ગ્રીક લૈદ (લૈદ્ય) રશિે ટવની દૃરષ્ટએ વ્મદ્ધતતત્લના પ્રકાય જણાલ.
- (૧) યતતપ્રધાન (આળાલાદી) (૨) કપપ્રધાન (ભાંદ) (૩)
ીુાંદ્ધિ પ્રધાન (િધી) (૪) કાુાંદ્ધિ પ્રધાન ( ઉદાવીન)
15.જભાન ભનદ્ધચરકત્વક િે શ્ભયની દ્રરષ્ટએ વ્મદ્ધતતત્લના પ્રકાય જણાલ.
- (૧) ભેદપ્રધાન (ગભટ) (૨) સ્નામુ પ્રધાન (હૃષ્ટુષ્ટ) (૩)
અદ્ધસ્થ પ્રધાન (ળદ્ધતતરશન)
(૪) દ્ધભશ્રપ્રકાય
16.અભેરયકન વજાન ડાા. ળેલ્ડનની દ્રરષ્ટએ વ્મદ્ધતતત્લના પ્રકાય
જણાલ.
- (૧) ફાહ્યસ્તય પ્રધાન (કભ તથા ગ ળયીયલાા) (૨)
ભધ્મસ્તય પ્રધાન (હૃષ્ટુષ્ટ)
(૩) આાંતયસ્તય પ્રધાન (ળદ્ધતતરશન કે દ્ધનફા)
17.જભાન ભનદ્ધલશ્લેકલાદી મુગની દ્રરષ્ટએ વ્મદ્ધતતત્લના પ્રકાય
જણાલ.
- (૧) અાંતભુાખી (૨) ફરશભુાખી (૩) ઉબમભુખી
18.અાંતભુાખી વ્મદ્ધતતત્લ એટરે ળુાં ?
- જે વ્મદ્ધતતના રક્ષણ, સ્લબાલ તેભજ અદ્ધબરુદ્ધચ ફાહ્ય સ્લરૂે
જરદી પ્રગટ થતાાં નથી તેલા વ્મદ્ધતતત્લને અાંતભુાખી વ્મદ્ધતતત્લ
કશે લાભાાં આલે છે .
19. ફરશભુાખી વ્મદ્ધતતત્લ એટરે ળુાં ?
- જે વ્મદ્ધતતના વ્મદ્ધતતત્લના રક્ષણ, સ્લબાલ તેભજ અદ્ધબરુદ્ધચ
ફાહ્ય સ્લરૂે વયતાથી પ્રગટ થતાાં શમ છે તેલા વ્મદ્ધતતત્લને
ફરશભુાખી વ્મદ્ધતતત્લ કશે લાભાાં આલે છે .
20.ઉબમભુખી વ્મદ્ધતતત્લ એટરે ળુાં ?
- જે વ્મદ્ધતતઓ ન ત વાંૂણાણે અાંતભુાખી કે ન ત વાંૂણાણે
ફરશભુાખી વ્મદ્ધતતત્લ ધયાલે છે તેલી વ્મદ્ધતતને ઉબમભુખી વ્મદ્ધતતત્લ
કશે લાભાાં આલે છે .
21.અાંતભુાખી વ્મદ્ધતતત્લલાી વ્મદ્ધતતનુાં રક્ષણ જણાલ ?
- ળયભા પ્રકૃ દ્ધત, ઓછાફરા, ળાંકાળીર, સ્લબાલે ડયક,
દ્ધચાંતાતુય, વાશવન અબાલ, સ્લકે ન્દ્રી, ળાાંતસ્લબાલ..........
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22.ફરશભુાખી વ્મદ્ધતતત્લલાી વ્મદ્ધતતનુાં રક્ષણ જણાલ.
- લાચા, એકાાંતને ટાનાયા, વાશદ્ધવક, સ્લબાલે આિભક,
વિાના ળખીન આત્ભપ્રળાંવાની બૂખ ........
23.અલરકન પ્રમુદ્ધતત કને કશે લાભાાં આલે છે ?
- ‚અલરકન એ વ્મદ્ધતતના ફાહ્યલતાનનુાં દ્ધનમાંદ્ધિત કે
અદ્ધનમાંદ્ધિત રયદ્ધસ્થદ્ધતભાાં અભ્માવ કયલાનુાં ઉકયણ છે .‛
‚ઘટનાઓ, કામાકાયણ અથલા ાયસ્રયક વાંફાંધના દ્ધલમભાાં
તેઓ જે સ્લરૂભાાં આણી વભક્ષ શમ તેનુાં મથાથા દ્ધનયીક્ષણ કયલુાં
તેને અલરકન પ્રમુદ્ધતત કશે છે .‛
24.આત્ભદ્ધનલેદન પ્રમુદ્ધતત કને કશે લાભાાં આલે છે ?
- વ્મદ્ધતત જાતે જ તાન ઇદ્ધતશાવ અદ્ધબવ્મતત કયે ત તેને
આત્ભદ્ધનલેદન પ્રમુદ્ધતત કશે લાભાાં આલે છે .
25.પ્રક્ષેણ પ્રમુદ્ધતત કને કશે લાભાાં આલે છે .
- ‚કે ટરીક દભન કયામેરી ભાનદ્ધવક પ્રરિમાઓનુાં ફશાયના
જગતભાાં આયણ કયલાની પ્રલૃદ્ધતને પ્રક્ષેણ પ્રમુદ્ધતત કશે છે .‛
‚વ્મદ્ધતતના અજાગ્રત કે આાંતયભનભાાં ડે રા દ્ધલચાયને યક્ષ યીતે
જાણલાની પ્રમુદ્ધતતને પ્રક્ષેણ પ્રમુદ્ધતત કશે છે .‛
26.Hermen Rorschach (શયભન યયળાવ) ની કવટી કમા
નાભે ઓખામ છે ?
- ળાશીના ડાઘાલાી કવટીના નાભે ઓખામ છે .
27.Hermen Rorschach (શયભન યયળાવ) ની ળાશીના
ડાઘાલાી કવટીભાાં કે ટરા પ્રભાદ્ધણત કયે રા કાડા શમ છે ?
- ૧૦ કાડા
28.સ્લીટ્ઝયરેન્ડના લતની શયભન યયળાવે ળાશીના ડાઘાલાી કવટી
કમાયે ફનાલી શતી ?
- ઈ.વ. ૧૯૨૧ભાાં કવટી ફનાલી
29. TAT નુાં ુરુાં નાભ જણાલ.
- Thematic Apperception Test (થેભેરટક
એયવેપ્ળન ટે સ્ટ)
30.TAT કવટી કણે અને કમાયે ફનાલી શતી ?
- ઈ.વ. ૧૯૩૯ભાાં ભયે અને ભગાન નાભના ભાનવળાસ્ત્રીઓએ
31.TATભાાં ળેન ઉમગ થામ છે ?
- દ્ધચિન ઉમગ થામ છે .
32.TATભાાં કુ ર કે ટરા દ્ધચિ શમ છે ?
- ૩૦ દ્ધચિ (૧૦ સ્ત્રીઓ ભાટે , ૧૦ ુરુ ભાટે , ૧૦ સ્ત્રી – ુરુ
ફાંને ભાટે )
33.કારા યજવા વ્મદ્ધતતત્લના કમા દ્ધવિાાંત વાથે વાંકામેરા છે ?
- વ્મદ્ધતતત્લન સ્લ – ઓખ દ્ધવિાાંત
34.કારા યજવાના સ્લ – ઓખના દ્ધવિાાંતને ફીજા કમા નાભે
ઓખલાભાાં આલે છે ?
- દ્ધલરક્ષણ વ્મદ્ધતતત્લલાદી દ્ધવિાાંત અથલા સ્લવ્મદ્ધતતત્લલાદી
દ્ધવિાાંત
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35.કારા યજવા ‘સ્લ’ ને કે ટરા દ્ધલબાગભાાં લશેં ચે છે ? કમા કમા ?
- ફે દ્ધલબાગભાાં (૧) અલધાયણાત્ભક (૨) આદળા સ્લ

ગભતનુાં આમજન કયલુાં.
- તપાની દ્ધલદ્યાથીને ભનીટય ફનાલલ.
6. ક્ષદ્ધતૂદ્ધતા – વ્મદ્ધતત એક ફાફતભાાં દ્ધનષ્પ
- અન્મ કઈત ફાફતભાાં દ્ધલદ્ધળષ્ટ વપ
મનોવળજ્ઞાન
ગદ્ધણતભાાં દ્ધનષ્પતા ભેલનાય યભતભાાં પ્રથભ િભે આલે.
ફાક ફે લે – ૨૭૨ ળદદ ફરી ળકે છે .
7. યક્ષ ક્ષદ્ધતૂદ્ધતા – તાની ઈચ્છા ૂણા થતાાં અન્મ ાવે ઈચ્છા
ફાક ૫ લે – ૨૦૦૦ ળદદ ફરી ળકે છે .
ૂણા કયાલલી.
ફાક ૧૨ લે ૧૦,૦૦૦ ળદદ ફરી ળકે છે .
દા.ત. દ્ધતા P. S. I. ફની ન ળતમા શલાથી તાના ુિને
દ્ધળક્ષણભાાં શુાં ભનદ્ધલજ્ઞાન પ્રમજીળ. - ેસ્ટરજી
P. S. I. ફનાલીને યક્ષ યીતે તાની ઈચ્છાને વાંતે છે .
ફુદ્ધિન આધાય અનુલેળ ય યશે ર છે .
8. દભન – દ્ધલચાયનુાં દભન કયલુાં

ફચાલ પ્રમુદ્ધતતઓ
અનૈદ્ધતક, ખયાફ દ્ધલચાયને અજાગ્રત ભનભાાં ભૂકલા.

ફચાલ પ્રમુદ્ધતતને અાંગ્રેજીભાાં ળુાં કશે લામ ?
ભનના ફે પ્રકાય
 રડપે ન્વ દ્ધભકે નીઝભ
(૧) જાગ્રત ભન
(૨) અજાગ્રત ભન
Defence Mechanism
- શકાયાત્ભક અદ્ધબગભ અનાલતા

ફચાલ પ્રમુદ્ધતતઓને અન્મ કમા નાભે ઓખલાભાાં આલે છે ?
- શકાયાત્ભક દ્ધલચાય શાં ભેળા કયલા જોઇએ.
(૧) ભાનદ્ધવક પ્રમુદ્ધતતઓ
- પ્રેયણાનુાં ઝયણાં ુસ્ત – ડાા. જીતેન્દ્ર અરઢમા
(૨) અનુકૂરન પ્રમુદ્ધતતઓ
- જીત તભાયી – દ્ધળલ ખેયા

‘ફચાલ પ્રમુદ્ધતત’ ની વ્માખ્મા વ્મદ્ધતત શતાળા કે લૈપલ્મભાાંથી ફચલા ભાટે જે ભનલૈજ્ઞાદ્ધનક 9. રદલાસ્લપ્ન – કલ્નાભાાં યાચલુાં, શલાઈરકલ્ા ફાાંધલા.
- શકીકતભાાં જે ઈચ્છા ૂણા કયી ળકાતી નથી તેના સ્લપ્ન
પ્રમુદ્ધતતઓન આળમ કે આળય રે છે તે પ્રમુદ્ધતતઓને ફચાલ પ્રમુદ્ધતતઓ
જોઇને આનાંદ ભાણલ.
કશે લામ છે .
દા.ત. કરેતટય તે છે તેભ અનુબલે
- ભાધુયી રદદ્ધક્ષત તાને ભલા ભાાંગે છે તેલી કલ્ના કયે
1. તાદાત્ભમ – કઈની વાથે તાદાત્ભમ અનુબલલુાં.
10.યાગદ્ધત – ભટી ઉંભયની વ્મદ્ધતત નાના ફાક જેલુાં લતાન કયે .
- રાગણીથી જોડાઈ જલુાં
- તાની અલસ્થા દ્ધલરુધ્ધનુાં લતાન કયે .
- યર ભડર તયીકે અનાલલુાં
- દા.ત. – નાના ફાક જેલુાં લતાન કયે
દા.ત. – કઈ તાની જાતને વરભાનખાન, તેડુાંરકય, ગાાંધીજી
- ઘૂાંટણીમા તાણે
અને ........
- ધભછાડા કયે .
2. આિભકતા – તાનુાં ધામુાં કામા ન થતા અથલા તાની વાથે
11. આબકે ન્દ્રીણાં – (અશભકે ન્દ્રીતા)
અનૈદ્ધચ્છક રયદ્ધસ્થદ્ધત ઉદ્દબલતા આિભક લરણ અનાલલુાં.
- તાના અશભ વાંતલા ભાટે નુાં કામા કયલુાં.
આચામાના લતાનથી દુબામેરા વ્મદ્ધતત આાંદરન કયે , તડપડ કયે
- ફડાઈ ભાયી
લગેયે ................
- ધ્માન ખેંચલુાં (નાનુાં ફાક યડીને ફધાનુાં ધ્માન તાના તયપ
3. સ્થાનાાંતય – એટરે કે વ્મદ્ધતતનુાં લતાન નુાં સ્થાનાાંતય થલુાં.
ખેંચલા ભાટે પ્રમત્ન કયે છે .)
- કઈન ગુસ્વ અન્મ કઈ ય ઉતાયલ
- લગાખાંડભાાં ખરેર શોંચાડલી.
- દા.ત. વાવુથી દુબામેરી લશુ ફાકને ભાયે , આચામાથી
12. નકાયાત્ભકતા – કઈની લાત ને ન ભાનલી
દુબામેર દ્ધળક્ષક દ્ધલદ્યાથીને ભાયે .
- તરુણને લડીર તયપન ય
4. પ્રક્ષેણ – (મોદ્ધતતકીકયણ)
- દ્ધલદ્યાથીઓન દ્ધળક્ષક પ્રત્મે ય
- પ્રક્ષેણ એટરે અન્મ ય આય ભૂકલ.
- મોદ્ધતતકીકયણ એટરે તાન ફચાલ કયલા ભાટે મુદ્ધતત 13. અદ્ધરપ્તતા – એકાાંતભાાં યશે લુાં
- એકરુાં પયલુાં
અજભાલી દશાનુાં કાઢલુાં.
- કઈની વાથે શલુાં – ભલુાં નરશ.
દા.ત. – દ્ધલદ્યાથી ળાાભાાં ભડા શોંચલા ભાટે ટર ારપકન દ
દા.ત. કઈ યભત કે સ્ધાાનુાં આમજન શમ ત કમાયે મ બાગ ન
કાઢે .
રેલ.
5. ઊધ્લીકયણ – એટરે કે દ્ધલદ્યાથીઓની અમગ્મ ફાફત કે
ધ્માનાકાક લતાન – ધ્માન ખેંચલુાં, ભટે થી ફરલુાં, લગેયે
રડામક લૃદ્ધત ને અન્મ જગ્માએ ઊધ્લીકૃ ત કયલી.
- ફાકની રડામક લૃદ્ધતને ઊધ્લીકૃ ત કયલાાં પ્રલાવ, યભત –
www.current663.wordpress.com
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14.ળાયીરયક દદા – ખયા વભમે અથલા અણીના લખતે ળયીયભાાં કઈ
ણ પ્રકાયની ળાયીરયક તકરીપ ઉદ્દબલલી.
- યીક્ષાના વભમે ફીભાય થઈ જલુ.ાં
- લાાંચતી લખતે ભાથુાં દુખલુાં.
15. દ્ધસ્થરયકયણ – કઈ એક જ અલસ્થાભાાં અટકી જલુાં કે દ્ધસ્થય થઈ
જલુાં અને ઝડથી અન્મ અલસ્થાન સ્લીકાય કયી ળકલાની દ્ધસ્થદ્ધત
ન આલે તેને દ્ધસ્થરયકયણ કશે લામ.
A રામન લૃદ્ધત – સ્કીઝફ્રેદ્ધનમા
16. પ્રદ્ધતરિમા – ભનભાાં જે ફાફત કે દ્ધલચાય યચતા શમ તે છુાલીને
કઇક અરગ યીતે લતાન કયલાની દ્ધસ્થદ્ધતને પ્રદ્ધતરિમા કશે લામ.
- કઈ વ્મદ્ધતત પ્રત્મે ધૃણા શમ તે ભનભાાં છુાલીને પ્રેભબમો,
દ્ધભિતા બમો વ્મલશાય કયે .
- ફે વગા બાઈ લચ્ચે ફરલાન ણ વ્મલશાય ન શમ, યાંતુ
વાભાજીક પ્રવાંગે બેગા થતા ખુફ શી-ભીને લાત કયે તે
પ્રદ્ધતરિમા કશે લામ છે .
 અધ્મેતા દ્ધલકાવ અને અધ્મમન અધ્માન પ્રરિમા Personality
(વ્મદ્ધતતત્લ)
1. વ્મદ્ધતતત્લ ભાટે અાંગ્રેજીભાાં કમ ળદદ લયામ છે ?
- Personality
2. Personality ળદદ કમા ળદદ યથી ઉતયી આવ્મ છે ?
- Persona
3. Persona કઈ બાાન ળદદ છે ?
- રેરટન બાા
4. Persona ળદદન અથા જણાલ.
- (૧) ભશરુાં
- (૨) નકાફ
- (૩) ભાસ્ક (Mask)
5. Personality ળદદન ઉમગ કમાયથી ળરૂ થમ ?
- ૧૪ ભી વદીથી
6. Alport (ઓરટા ) ના ભત અનુવાય વ્મદ્ધતતત્લની વ્માખ્મા
- વ્મદ્ધતતત્લ એટરે વ્મદ્ધતતની યચનાઓનુાં ગદ્ધતળીર વાંગઠન, જે
લાતાલયણ વાથે વભામજન વાધે છે .
7. Warren (લયે ન) ના ભત અનુવાય વ્મદ્ધતતત્લની
- વ્મદ્ધતતત્લ એ દ્ધલકાવના કઈ ણ તફક્કે ભનુષ્મનુાં વાંૂણા
ભાનદ્ધવક વાંગઠન છે .
8. Rex Rock (યે તવ યક) ના ભત અનુવાય વ્મદ્ધતતત્લની
વ્માખ્મા આ.
- વ્મદ્ધતતત્લ એટરે વભાજ દ્વાયા ભાન્મ અને અભાન્મ ગુણનુાં
વાંતુરન
9. Dashiell (ડે ળીએર) ના ભત અનુવાય વ્મદ્ધતતત્લની વ્માખ્મા
આ.
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- વભાજના વાથી વભ્મની દ્રરષ્ટએ સ્ષ્ટ થતુાં વ્મદ્ધતતના લતાનનુાં
વભગ્ર દ્ધચિ એટરે ભાણવનુાં વ્મદ્ધતતત્લ
10.જે.ી. મીરપડા ના ભતે વ્મદ્ધતતત્લની વ્માખ્મા આ.
- વ્મદ્ધતતત્લ એટરે વ્મદ્ધતતના રક્ષણની એક આગલી બાત
11. કદ્ધરભુદ્ધનની દ્રરષ્ટએ વ્મદ્ધતતત્લના પ્રકાય જણાલ.
- (૧) વત્લગુણી (૨) યજોગુણી (૩) તભગુણી
12.આમુલેદની દ્રરષ્ટએ વ્મદ્ધતતત્લના પ્રકાય જણાલ.
- (૧) લાતગુણ પ્રધાન (૨) દ્ધિગુણ પ્રધાન (૩) કપગુણ પ્રધાન
13.લણાવ્મલસ્થા ભુજફ વ્મદ્ધતતત્લના પ્રકાય જણાલ.
- (૧) બ્રાહ્મણ (૨) ક્ષદ્ધિમ (૩) લૈશ્મ (૪) ળુદ્ર
14.રશિે ટવ ગ્રીક લૈદની દ્રરષ્ટએ વ્મદ્ધતતત્લ - (૧) યતતપ્રધાન (આળાલાદી) (૨) કપપ્રધાન (ભાંદ) (૩)
ીુાંદ્ધિ પ્રધા (િધી) (૪) કાુાંદ્ધિ પ્રધાન( ઉદાવીન)
15.જભાન ભનદ્ધચરકત્વક િે શ્ભયની દ્રરષ્ટએ વ્મદ્ધતતત્લના પ્રકાય જણાલ.
- (૧) ભેદપ્રધાન (ગભટ) (૨) સ્નામુ પ્રધાન (હૃષ્ટુષ્ટ) (૩)
અદ્ધસ્થ પ્રધાન (ળદ્ધતતરશન)
16.અભેરયકન વજાન ડાા. ળેલ્ડનની દ્રરષ્ટએ વ્મદ્ધતતત્લના પ્રકાય જણાલ
.- (૧) ફાહ્યસ્તય પ્રધાન (કભ તથા ગ ળયીયલાા) (૨)
ભધ્મસ્તય પ્રધાન (હૃષ્ટુષ્ટ)(૩) આાંતયસ્તય પ્રધાન (ળદ્ધતતરશન કે
દ્ધનફા)
17.કશ્ભીય (જભાન) ભનદ્ધલશ્લેકલાદી મુાંગની દ્રરષ્ટએ વ્મદ્ધતતત્લના
પ્રકાય જણાલ.
- (૧) અાંતભુખ
ા ી (૨) ફરશભુાખી (૩) ઉબમભુખી
18.અાંતભુાખી એટરે ળુાં ?
- જે વ્મદ્ધતતના રક્ષણ, સ્લબાલ તેભજ અદ્ધબરુદ્ધચ ફાહ્ય સ્લરૂે
જરદી પ્રગટ થતાાં નથી તેલા વ્મદ્ધતતત્લને અાંતભુાખી વ્મદ્ધતતત્લ
કશે લાભાાં આલે છે .
19. ફરશભુાખી એટરે ળુાં ?
- જે વ્મદ્ધતતના વ્મદ્ધતતત્લના રક્ષણ, સ્લબાલ તેભજ અદ્ધબરુદ્ધચ
ફાહ્ય સ્લરૂે વયતાથી પ્રગટ થતાાં શમ છે તેલા વ્મદ્ધતતત્લને
ફરશભુાખી વ્મદ્ધતતત્લ કશે લાભાાં આલે છે .
20.ઉબમભુખી વ્મદ્ધતતત્લ એટરે ળુાં ?
- જે વ્મદ્ધતતઓ ન ત વાંૂણાણે અાંતભુાખી કે ન ત વાંૂણાણે
ફરશભુાખી વ્મદ્ધતતત્લ ધયાલે છે તેલી વ્મદ્ધતતને ઉબમભુખી વ્મદ્ધતતત્લ
કશે લાભાાં આલે છે .
21.અાંતભુાખી વ્મદ્ધતતત્લનુાં રક્ષણ જણાલ ?
- ળયભા પ્રકૃ દ્ધત, ઓછાફરા, ળાંકાળીર, સ્લબાલે ડયક,
દ્ધચાંતાતુય, વાશવન અબાલ, સ્લકે ન્દ્રી, ળાાંતસ્લબાલ..........
22.ફરશભુાખી વ્મદ્ધતતત્લનુાં રક્ષણ જણાલ.
- લાચા, એકાાંતને ટાનાયા, વાશદ્ધવક, સ્લબાલે આિભક,
વિાના ળખીન આત્ભપ્રળાંવાની બૂખ ........
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23. TAT નુાં ુરુાં નાભ જણાલ.
- Thematic Apperception Test (થેભેરટક
એયવેપ્ળન ટે સ્ટ)
24.TAT કવટી કણે અને કમાયે ફનાલી ?
- ઈ.વ. ૧૯૩૯ભાાં ભયે અને ભગાન નાભના ભાનવળાસ્ત્રીઓએ
25.TATભાાં ળેન ઉમગ થામ છે ?
- દ્ધચિન ઉમગ થામ છે .
26.TATભાાં કુ ર કે ટરા દ્ધચિ શમ છે ?
- ૩૦ દ્ધચિ (૧૦ સ્ત્રીઓ ભાટે , ૧૦ ુરુ ભાટે , ૧૦ સ્ત્રી – ુરુ
ફાંને ભાટે )
27.કરા યજવા વ્મદ્ધતતત્લના કમા દ્ધવિાાંત વાથે વાંકામેરા છે ?
- વ્મદ્ધતતત્લન સ્લ – ઓખ દ્ધવિાાંત
28.કરા યજવાના દ્ધવિાાંતના અન્મ નાભ આ ?
- દ્ધલરક્ષણ વ્મદ્ધતતત્લલાદી દ્ધવિાાંત અથલા સ્લવ્મદ્ધતતત્લલાદી
દ્ધવિાાંત
29.કરા યજવા ‘સ્લ’ ને કે ટરા દ્ધલબાગભાાં ાડે છે ?
- ફે દ્ધલબાગભાાં (૧) અલધાયણાત્ભક (૨) આદળા સ્લ
 બાલવળકાસની અળસ્ત્થાઓ
ક્રમ
૧.

૨.

૩.

૪.

૫.
૬.
૭.
૯.

ઉંમર
ગબા ફાંધામ ત્માયથી
જન્ભ વુધી

અળસ્ત્થાનાં નામ
ગબાાલસ્થા

ળૈળલકા - જન્ભથી ૨
જન્ભથી ૫ લા વુધી અઠલારડમા – ફચ્ચુાં - પ્રથભ ૨
લા – દ્ધળળુ - ૨ થી ૫ લા –
ફાક
ઉિય ળૈળલકા
૬ થી ૧૧ લા
(રકળયાલસ્થા)
- ૧૧ – ૧૨ થી ૧૩ – ૧૪
લા – ૂલા તરુણાલસ્થા,
૧૨ થી ૧૮ લા
કુ ભાયાલસ્થા
- ૧૪ – ૧૫ થી ૧૭ – ૧૮
લા – ભુખ્મ તરુણાલસ્થા
૧૯ થી ૨૪ લા
મુલાલસ્થા
૨૫ થી ૪૦ લા
ુખ્તાલસ્થા
૪૦ થી ૬૦ લા
પ્રોઢાલસ્થા, આઘેડાલસ્થા
૬૦ થી ભૃત્મુ વુધી
લૃધ્ધાલસ્થા, જીણાતાકા
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િભ

લૃદ્ધધ્ધ
ળાયીરયક પે યપાય વાથે વાંફાંધ
૧.
ધયાલે છે .
ભશદઅાંળે લાયવા ય
૨.
આધારયત છે .
વય અને વાશદ્ધજક પ્રરિમા
૩.
છે .
બોદ્ધતક યીતે ભાન થઇ ળકે .
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.

દ્ધલકાવ
ળાયીરયક પે યપાય + વાભાજીક
પે યપાય – વાથે વાંફાંધ
લાયવ + લાતાલયણ – ફાંને
ય આધારયત
વાંકુર અને જરટર પ્રરિમા છે .

ભનલૈજ્ઞાદ્ધનક ઉકયણ દ્વાયા
ભાન થઇ ળકે .
લૃદ્ધધ્ધ અભુક ઉંભય છી
દ્ધલકાવ એ જીલનમાંત
અટકી જામ છે .
ચારતી ફાફત છે .
લૃદ્ધધ્ધ એ દ્ધલકાવની ૂલાળયત દ્ધલકાવ લૃદ્ધધ્ધની અનુગાભી
છે .
ફાફત છે .
લૃદ્ધધ્ધ એ પ્રેયણાત્ભક પે યપાય દ્ધલકાવ એ ગુણાત્ભક પે યપાય
છે .
છે .
ળયીયના કઈ એક અાંગન વલાાંગી દ્ધલકાવ વૂચલે છે .
એકાાંગી દ્ધલકાવ વૂચલે છે .

ફાહ્ય ક્ષભતા વાથે વાંફાંધ છે . આાંતરયક ક્ષભતા વાથે વાંફાંધ
છે .
લૃદ્ધધ્ધ વીદ્ધભત કે ભમાારદત છે . દ્ધલકાવ આજીલન ચારતી
૧૦.
પ્રરિમા છે .
લૃદ્ધધ્ધ ભાટે દ્ધલકાવ જરૂયી દ્ધલકાવ ભાટે લૃદ્ધધ્ધ જરૂયી છે .
૧૧.
નથી.
ગબાાધાનથી લૃદ્ધધ્ધની પ્રરિમા દ્ધલકાવ જન્ભ છી િભળઃ
૧૨.
છે .
થત યશે છે .
૯.

વશવાંફાંધની રકાંભત -1 અને +1 લચ્ચે આલે છે .
પ્રાકૃ દ્ધતક બાાજ્ઞાનના તફક્કા અથલા ભનદ્ધલજ્ઞાન ભુજફ
બાાદ્ધલકાવના તફક્કા
(૧)
(૨)
(૩)
(૪)

L = Listen
= શ્રલણ કયલુાં, ધ્માને રેલુાં,
ધ્માનૂલાક વાાંબલુાં, કાને દેલુાં = શ્રલણ
S = Speak
= ઉચ્ચયણ, ફરલુાં, પ્રલચન,
સ્લયાાંકન = કથન
R = Reading = લાાંચલુાં = લાાંચન
W = Writing = દ્ધરી, દ્ધચિ, અક્ષય, બાા,
આકૃ દ્ધત, વાંજ્ઞા, વૂિ લગેયે લગેયે દયલુાં કે રખીને વ્મતત
કયલુાં = રેખન કોળલ્મ
લાાંચન ભાણવને ૂણા ફનાલે છે (લાાંચન કોળલ્મ)
ચચાા ભાણવને તૈમાય કયે છે . (કથન કોળલ્મ)

17

મનોવિજ્ઞાન
ASTHA ACADEMY, Sector 22, Gandhinagar Mo. 8980961441

શ્રલણ ભાણવને વભજુ શ્રતા ફનાલે છે . (શ્રલણ
કોળલ્મ)
રેખન ભાણવને વ્મલદ્ધસ્થત ફનાલે છે . (રેખન
કોળલ્મ)
નોંધ – પ્રસ્તુત તફક્કાના નાભની વાંજ્ઞા માદ યાખલી તેભજ
જેભકે L એટરે ળુાં ?
પ્રસ્તુત તફક્કાભાાં િભલાય ચડતા અને ઉતયતા િભભાાં ફાંને
યીતે માદ કયલુાં
પ્રથભ દ્ધલજ્ઞાનની પ્રમગળાા - દ્ધલરમભ ૧૮૭૯ જભાનીભાાં લુાંટે સ્થાી.
-

૭.

તાયણ, રયણાભ, અનુકામા

યજ – ફયજની સ્થાદ્ધનક વભસ્માન ઉકે ર
દ્ધળક્ષણ, લગાખાંડ, વાભાન્મ વભસ્માન ઉકે રલા ભાટે
જુ દા જુ દા ક્ષેિની વ્મદ્ધતત
અાંતભુાખી વ્મદ્ધતતત્લનુાં રક્ષણ જણાલ.
- ળયભા પ્રકૃ દ્ધત
- ઓછાફરા
- થાંબળીર
- વાશવન અબાલ
બ વનયાદી વક્ષણ
- સ્લ – કે ન્દ્રી
૧. ૬ થી ૧૪ લાના ફાક ભાટે ભપત, પયદ્ધજમાત, વાલાદ્ધિક, પ્રાથદ્ધભક
L.S.R.W. પ્રાકૃ દ્ધતક બાાજ્ઞાનના શ્રલણ, કથન, લાાંચન, રેખન
દ્ધળક્ષણ
તફક્કાઓ
૨. દ્ધળક્ષણભાાં કે ન્દ્રસ્થાને ઉદ્યગ
પ્રાકૃ દ્ધતક બાાજ્ઞાન
૩. દ્ધળક્ષણનુાં ભાધ્મભ ભાતૃબાા
- વ્મદ્ધતતગત ફુદ્ધધ્ધકવટી - આલ્ફ્રેડદ્ધફન અને વામભને
૪. સ્લાલરાંફન
- આનુલાંદ્ધળકતાના દ્ધતા ભેન્ડરે (લટાણા ય પ્રમગ)
૫. અરશાં વા
- ઉત્િાાંદ્ધતલાદના પ્રણેતા – ચાલ્વા ડાદ્ધલના
૬. વશકાયી વભાજ
૧. કફુતય અને ઉંદય - કાયક અદ્ધબવાંધાન ન પ્રમગ – સ્કીનગય
૧.
વભસ્મા
૨. કૂ તયા ન પ્રમગ - ળાસ્ત્રીમ અદ્ધબવાંધાન - યદ્ધળમન ભનલૈજ્ઞાદ્ધનક
૨.
વભસ્મા ક્ષેિ
૩.
ામાની જરૂયી ભારશતી
Head, Hemd, Heard ાલરલ
૩. શારે ન પ્રમગ - ખયાકની વાથે શુાંપની જરૂય
૪.
વભસ્મા વાંબદ્ધલત કાયણ ૫. ઉત્કલ્નાઓ
૪. થનાડાઈક ન પ્રમગ - પ્રમત્ન અને બૂર દ્વાયા દ્ધફરાડી યન પ્રમગ
૬.
પ્રમગકામાની રૂયે ખા ૭. ભૂલ્માાંકન
૫. લધીભય, કશર, િાફ્પભ - દ્ધચમ્ાન્ઝી ય આાંતયવૂઝ દ્વાયા અધ્મમન
૮.
તાયણ, રયણાભ, અનુકામા
ગબાાધાનથી લૃદ્ધધ્ધની પ્રરિમા છે .
‚રિમાત્ભક વાંળધન કે લણી ક્ષેિની નાની દ્ધવાંચાઈ મજના દ્ધલકાવ જન્ભ છી િભળઃ થત યશે છે .
છે .‛ – ડાા. ગુણલાંત ળાશ
રિમાત્ભક વાંળધન લૈજ્ઞાનીક ઢફે વપતા દ્ધનષ્પતાનુાં
ભૂલ્માાંકન કયે છે . – ડાા. સ્ટીપન કય
કામાના ધ્ધદ્ધતવયના અધ્માક
વશામકન દ્ધલસ્તાય ન દ્ધલસ્તાય, જાદ્ધત અને
વાંસ્થાના વાંદબે અભ્માવ
-

વક્રયાત્મક સાંોધન (Quotient
આાંક)
U.S.A
ડાા. સ્ટીપન કય
દ્ધળક્ષણ (અભ્માવભાાં)
૧.
વભસ્મા
૨.
વભસ્મા ક્ષેિ (A) વભસ્માના કાયણ
૩.
ામાની જરૂયી ભારશતી
૪.
ઉત્કલ્ના ફાાંધલી
૫.
પ્રમગકામાની રૂયે ખા – અભર કયલ
૬.
ભૂલ્માાંકન
www.current663.wordpress.com
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