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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન કય અથલા રૂફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માકયણ-વાહશત્મ, ગણણત, તકક ળક્તત(Reasoning), English લગેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભાં જડાલી ઉત્તભ કાયહકદી ફનાલ.  

ભનશલજ્ઞાનના કેટરાક ભશત્લના પ્રશ્ન :  
1.  .............. ના ઉદબલ ભાટે ભગજના શામથેરેભવ નાભના બાગભા ંઆલેરા ‘એક્રીભ રેટયર’ 

નાભન  ંકેન્સર જલાફદાય છે ?  

ભખૂ  

2.  .........આણા ભગજન એક નાનકડ બાગ છે ?  શાઈથેરેભવ  
3.  ‘ક દયત દ્વાયા ભતી કેલણી જ વાચી કેલણી’ કણે શલધાન કય ક શત   ?  રૂવ  
4.  ‘ણચયકારીન ્મશૃત’ કઈ ્મશૃતને કશલેામ છે ?  રાફંાગાાની ્મશૃત  

5.  ‘તભે ભને એક ફાક આ અને તેને કશ તેફનાલી દઉ’ આ લાક્ય કન  ંછે ?  લટવન  
6.  ‘તારીભ દ્વાયા વ્મક્તતના લતકનભા ંઆલતા પેયપાય’ એટરે........  અધ્મમન  
7.  ‘રાક્ષ ખાટી છે’ આ ઉદાશયણ કઈ ફચાલપ્રય ક્તત ભાટે ફધંફેવત   પ્રચ્લરત ઉદાશયણ છે ?  મોક્તતકીકયણ  
8.  ‘ડયા ત્માયે નભ્કાય’ એ કઈ પ્રય ક્તતની શે્રષ્ઠ કશલેત છે ?  મોક્તતકીકયણ  
9.  ‘યીક્ષાભા ંાવ ન થતા ંશળક્ષકની ભરૂ કાઢલી.’ તેભા ંકઈ ફચાલ પ્રય ક્તત યશરેી છે ?  પ્રકે્ષણ  
10.  ‘યીક્ષાભા ંપ્રથભ નફંય આલતા શે્રષ્ઠ ળાાન  ંઈનાભ ભળય ’ં એવ  ંકલ્લાભા ંકઈ ફચાલ પ્રય ક્તત યશરેી 

છે ?  

હદલા્લપ્ન  

11.  ‘લૂાકન  બલને કાયણે લતકનભા ંથત કામભીઅને વાેક્ષ પેયપાયને ભાી ળકામ છે’ એભ કણે કહ્  ંશત   ?  ભગકન  
12.  ‘પે્રયણા એટરે કઈક શતે   ભાટે કાભ કયલાની હિમા’ કમા ભનલૈજ્ઞાશનકે શલધાન કય ું શત   ં?  ફનાકડ  
13.  ‘બ દ્ધિભાનના શતા’ તયીકે કણ ઓખામ છે ?  વામભન ણફને  
14.  ‘ભનબાયના કેન્સર’ તયીકે ઓખાત   ંભનબાયની ળાયીહયક પ્રશતહિમાન  ંઉદગભ્થાન ભગજભા ંકમા 

આલે  ંછે ?  

શાઈથેરેભવ  

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 શવિાતં’ નાભન   ્ તક કણે પ્રગટ કય ું ?  શલણરમભ જેમ્વ  
18.  ‘ભનશલજ્ઞાનન વફંધં પ્રત્મક્ષ ભાનલ લતકન વાથે છે’ એવ  ંકશનેાય કણ શતા ?  ગેયીવન અને અન્સમ  
19.  ‘ભાનલને ચાહયત્ર્મલાન અને જગત ભાટે ઉમગી ફનાલે તે જ શળક્ષણ કશલેામ’ શલધન કણે કય ું શત   ?  માજ્ઞલાલ્કમ  
20.  ‘ભાનલીની વંણૂક વ્મક્તતભત્તાન  ંપ્રગટીકયણ એટરે કેલણી’ એવ  ંકશનેાય કણ શતા ?   ્લાભી શલલેકાનદં  
21.  ‘યભત જ જીલન છે’ એવ  ંકણે કહ્  શત   ?  જશન ડય ઈએ  
22.  ‘લ્ય ફીની ાકક  ભેન્સટર શક્્ટર’ની ્થાના કમા ંથઈ શતી ?  કરકાતા  
23.  ‘વધૃ્ધ્ધ એટરે કીમ ગ ણાકાય’ આવ  ંકણે કહ્  ંશત   ં?  ફે્રન્સડ  
24.  ‘વ્મક્તતત્લન શવિાતં’ કણે યલમ છે ?  શવગ્ભડં ફ્રઈડ  
25.  ‘ળૈક્ષણણક ભનશલજ્ઞાનના શતા’ તયીકે કણ જાણીત   ંછે ?  શફકટ  
26.  ‘્મશૃત એટરે ળીખેરાન વીધ ઉમગ’ કન  ંકથન છે ?  વડૃલથક  
27.  ‘્લપ્ન અથકઘટન’ ય કણે  ્ તક રખ્ય  ંછે ?  શવગ્ભડં પઈડ  
28.  ‘્લપ્ન એ અજાગ્રત ભનના યાજભાગો છે’ એવ  ંકણે કહ્  ંશત   ં?  શવગ્ભડં ફ્રઈડે  
29.  ‘્લપ્ન’ એ ચેતતાની કઈ અલ્થા સચૂલે છે ?  અબાન અલ્થા  
30.  ‘હ ં કદી ળીખલત નથી, હ ં એલા વજંગ ેદા કરૂ છુ જેભા ંશલદ્યાથીઓ ળીખે’ આ શલધાન કન  ંછે ?  રૂવ  
31.  18 થી 60 લક સ ધીન વભમગા વ્મક્તત શલકાવની કઈ અલ્થા તયીકે ઓખામ છે ?  એડલ્ટ,  ખ્તાલ્થા  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન કય અથલા રૂફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માકયણ-વાહશત્મ, ગણણત, તકક ળક્તત(Reasoning), English લગેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભાં જડાલી ઉત્તભ કાયહકદી ફનાલ.  

32.  1903ભા ંકમા યાજ્મભા ંભશાયાજા વમાજીયાલે ભાનશવક યગની શક્્ટર ળરૂ કયાલી શતી ?  લડદયા  
33.  1928ભા ંએન.એન.વેનગ પ્તા જડે કને વાભાજજક ભનશલજ્ઞાન ય પ્રથભ  ્ તક પ્રશવિ કય ું ?  યાધાકભર મ ખયજી  
34.  1935ભા ંગ જયાતભા ંવોપ્રથભ શળક્ષણ અને ભનશલજ્ઞાન શલબાગ કમા ળરૂ કયલાભા ંઆવ્મ શત ?  લડદયા  
35.  1935ભા ંવ્માલવાશમક યીતે ભગજની ળસ્ત્રહિમાની ળરૂઆત કણે કયી શતી ?  ભશનઝ  
36.  1951ભા ંભનદ ફક ફાકની લૈજ્ઞાશનક યીતે વાયવબંા રેતી ‘ફી.એભ. ઈધ્ન્સ્ટટયટૂ’ની ્થાના ક્યા ં

થઈ શતી ?  

અભદાલાદ  

37.  Psychology ળબ્દન પ્રમગ વોપ્રથભ કણે કમો શત ?  રૂડાલ્પે  
38.  અચેતન ભનન અભ્માવ શનયીક્ષણની કઈ િશતભા ંકયી ળકાતી નથી ?  ક દયતી શનયીક્ષણ િશત  
39.  અજ્ઞાત/અચેતન ભનન શવિાતં કણે આપ્મ ?  શવગ્ભડં પઈડ   
40.  અજ્ઞાતભન (અચેતભન)ન ખ્માર કને યજૂ કમો છે ?  ડૉ. શવગ્ભડં પઈડ  
41.  અશત ગબંીય પ્રકાયન ભનયગ કમ છે ?  શછન્ન ભનશલકૃશત  
42.  અધ્મેતા જે શલમભા ંયવ ધયાલે છે તે શલમન  ંઅધ્મમન વાયી યીતે કયી ળકે છે તેન  ંશ  ંકશીશ  ં?  અણબર ણચ  
43.  અબ્રાશભ ભે્રના પે્રયણાઓના શે્રણીિભ શવિાતંભા ંવોથી નીચે પ્રથભિભની ામાની મૂભતૂ 

જરૂહયમાત કઈ દળાકલી છે ?  

ળાયીહયક (જૈલ પે્રયણા)  

44.  અણબિશભત અધ્મમન વાથે કન  ંનાભ વકંામે  ંછે ?  સ્્કનય  
45.  અણબવધંાનની ભદદથી કઈ ફાફત વોથી વાયી યીતે ળીખલી ળકામ છે ?  બાા અને વ્માકયણ  
46.  અભ્માવભા ંયાકેળ ાછ યશ ેછે યંત   હિકેટભા ંતે વાય ખેરાડી ફને છે. આ કઈ ફચાલ પ્રય ક્તત છે ?  ક્ષશતશૂતિ  
47.  અભદાલાદભા ંશાર જમા ંભેન્સટર શક્્ટર છે ત્મા ંવોપ્રથભ ભેન્સટર એવાઈરભ (ભાનશવક યગીઓ 

ભાટેના ંઆશ્રમ ્થાન) ની ળરૂઆત કને કયી શતી ?  

ડૉ. ી. ીયેરે (1863)  

48.  અવયકાયક ધ્મેમ પ્રાપ્તી ભાટે શ  ંઆલશ્મક છે ?  વગંઠન  
49.  અંત:સ્ત્રાલી ગ્રથંીઓન  ંશનમભન કના દ્વાયા થામ છે ?  શાઈથેરેભવ  
50.  આજના વશળમર ય ગભા ંલટ્વએ, પેવબ ક લગેયે કઈ ભનવભાજજક પે્રયણાન  ંસચૂન કયે છે ?  વરંગ્નતા  
51.  આત્ભશત્માન લૈજ્ઞાશનક િશતને અભ્માવ કયનાય વ્મક્તત કણ શતા ?  એશભર દખાકઈભ  
52.  આહદત્મ તાની જાતને વણચન તેંડ રકય વભજે છે તેભા ંકી ફચાલ પ્રય ક્તત છે ?  તાદાત્મ્મ  
53.  આધ શનક ય ગભા ંવાભાજજકયણન  ંઅત્મતં ળક્તતળાી કાયણ કય  ંફની યહ્  ંછે ?  વવંાય ભાધ્મભ  
54.  આધ શનક વભમભા ંભટા બાગની વં્ થાઓભા ંકઈ વયંચના પ્રચણરત છે ?  અભરદાયળાશી  
55.  આનદં, શક, પે્રભ, ઉલ્રાવ લગેયે કેલા આલેગ છે ?  શલધામક આલેગ  
56.  આલેગ ભાટેન અંગે્રજી ળબ્દ EMOTION કઈ બાાભાથંી ઊતયી આલેર છે ?  રેહટન  
57.  આલેગ ભાન અંગેન આલેગાત્ભક આંક (EQ) ટે્ટ કણે શલકવાવ્મ છે ?  ડેશનમર ગરભેન  
58.  આંતયસઝૂ દ્વાયા થતા અધ્મમનભા ંકઈ ફાફત અગત્મની છે ?  શરેાના અન બલ  
59.  આંતયસઝૂ દ્વાયા થત   ંઅધ્મમન એ કમા ભનલૈજ્ઞાશનકે વભજાવ્ય  ં?  કશરય  
60.  આંતયસઝૂન ખ્માર આનાય ભનલૈજ્ઞાશનક કશરય કમાન લતની શત ?  જભકની  
61.  ઇ.વ. 2100ભા ંથૃ્લી યની વાટી ય વયેયાળ કેટરી હડગ્રી પેયનશીટ તાભાન લધી જળે ?  3.5  
62.  ઇલાન ેરશલચ ાલરલ કમા દેળન ભનલૈજ્ઞાશનક શત ?  યશળમા  
63.  ઈ.વ. 1930ભા ંઉદ ક  અને જંાફી બાાઓભા ંબ દ્ધિકવટીઓ યચલાન બાયતભા ંવોપ્રથભ વ્મલક્્થત 

પ્રમાવ કણે કમો શત ?  

ડૉ. યાઈવ  

64.  ઈાક, શતય્કાય, િધ લગેયે કેલા આલેગ છે ?  શનેધક આલેગ  
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65.  ઉછેયની કઈ ળૈરીભા ંઉછયેરા ંફાક વશકાયની બાલના લગયના શમ છે ?  રાડ-રડાલલાની  
66.  ઉછેયની કઈ ળૈરીભા ંઉછયેરા ંફાક શકાયાત્ભક ભનલરણલાા ંશમ છે ?  ાય્હયકળૈરી  
67.  ઉદ્દીક-પ્રશતહિમા અણબગભ કમા ંઅણબગભને કશ ેછે ?  લાતકશનક અણબગભ  
68.  ઉંભય લધલાની વાથે ળયીયના શલશલધ અલમલના લજન, કદ અને આકાયભા ંથત િશભક, પ્રગશતગાભી 

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

વદૃ્ધિ  

69.  ઊંચાઈ, લજન, આંખન યંગ, લા, ચાભડીન યંગ, ળયીયન ફાધં લગેયે લયવાભા ંભતા ગ ણધભો 

અને રક્ષણ કમા પ્રકાયન લાયવ દળાકલે છે ?  

પ્રગટ, પ્રબાલી  

70.  ઊંધીને ઊઠતા ંતયત જ જે ળાશંતની  અન બલામ છે, તે દયશભમાન ભગજભા ંકમા ંતયંગ જલા 

ભે છે ?  

આલ્પા તયંગ  

71.  એક ેઢીભાથંી ફીજી ેઢીને ભતા ંજૈશલક રક્ષણ એટરે ?  લાયવ (અન લળં)  
72.  એક શલદ્યાથી અન્સમ શલદ્યાથીને લાલાકય ધભકી આે છે. આ કમા પ્રકાયની વભ્મા ગણામ ?  આિભકતાની  
73.  એકરતા, વફંધંભા ંશતયાડ, છૂટાછેડા લગેયેને ભનબાય ઉત્ન્ન કયતા ંકમા ંપ્રકાયના ંભનબાયક કશ ેછે 

?  

વાભાજજક  

74.  કઈ અલ્થા જીલનન વિંાશંતકા તયીકે પ્રચણરત છે ?  હકળયાલ્થા  
75.  કઈ અલ્થાને ‘જીલનની લવતં’ કશલેાભા ંઆલે છે ?  તર ણાલ્થા  
76.  કઈ અલ્થાને ‘તગંદીરીની અલ્થા’ કશલેાભા આલે છે ?  તાર ણ્મલ્થા  
77.  કઈ અલ્થાને જીલનન વિંાશંતકા ગણલાભા ંઆલે છે ?  તર ણાલ્થા  
78.  કઈ આંતહયક વશજ પ્રશતહિમા છે કે જે આલેગાત્ભક ભનબાય અને ીડાભા ંયાશત આે છે ?  યડવ  ં 
79.  કઈ ઉચાય િશત દ્વાયા વ્મક્તત તાના લાતાલયણ ય શનમતં્રણ યાખલાન  ંળીખી ળકે છે ?  પ્રતીક ઉચાય  
80.  કઈ ઉચાય િશતભા ંદદીની વાભે મગ્મ લતકનના નમનૂાઓન  ંપ્રદળકન કયલાભા ંઆલે છે ?  શનદળકન પ્રશલશધ  
81.  કઈ ઉચાય િશતભા ંદદીને ફેબાન કયલાભા ંઆલે ?  ઇન્સ્ય ણરન ઉચાય  
82.  કઈ ઉચાય િશતભા ંળાસ્ત્રીમ અણબવધંાન અને કાયક અણબવધંાનની તકશનકન ઉમગ થામ છે ?  લતકન ઉચાય  
83.  કઈ ઉચાય િશતભા ં્લપ્નન  ંભનલૈજ્ઞાશનક અથકઘટન કયલાભા ંઆલે છે ?  ભનગત્માત્ભક ઉચાય  
84.  કઈ િશત ‘અશનમશંત્રત શનયીક્ષણ િશત’ તયીકે ઓખામ છે ?  ક દયતી શનયીક્ષણ િશત  
85.  કઈ િશત ‘અન પ્ર્થ છેદીમ અભ્માવ િશત’ તયીકે જાણીતી છે ?  વભકારીન અભ્માવ િશત  
86.  કઈ િશતભા ંદદીને ણચિંત પે્રયતી શમ તેલી જ લા્તશલક જીલનની હયક્્થશતન વીધ અન બલ 

કયાલલાભા ંઆલે છે ?  

્લાન ભશૂત ઉચાય  

87.  કઈ પે્રયણા ભનવાભાજજક પે્રયણા છે ?  વત્તાની  
88.  કઈ પે્રયણાને હયણાભે જ વભાજ અને ક ટ ંફ યચામા છે ?  વરંગ્નતા 
89.  કઈ પે્રયણાને રીધે ગયીફ વ્મક્તત ગજા ફશાયન  ંજખભ રે છે ?  શવધ્ધ્ધની નીચી પે્રયણા  
90.  કઈ ફચાલ પ્રય ક્તત ખટા ંઉજાલી કાઢેરા ંફશાના ંકાઢલાની પ્રય ક્તત કયે છે ?  મોક્તતકીકયણ  
91.  કઈ ફચાલ પ્રય ક્તતભા ંદ શ્ભનન  ંબરૂ ં  ઇલછનાય વ્મક્તત દ શ્ભનની વરાભતી ભાટે જ લધ  ડતી ણચિંતા 

વ્મતત કયે છે ?  

શલરૂિ પ્રશતહિમા  

92.  કઈ ફચાલ પ્રય ક્તતભા ંવ્મક્તત જખભ શલા છતા ંજખભ છે જ નહશ એવ  ંભનાલલાન પ્રમત્ન કયે છે ?  ઇનકાય કે અક્્લકાય   
93.  કઈ ફચાલ પ્રય ક્તતભા ંવ્મક્તત તાના આિભકતાના આલેળને ઉંચા ભાગેં લાલા રશ્કયભા ંજડામ છે 

?  

ઉધ્લીકયણ  

94.  કઈ ફચાલ પ્રય ક્તતભા ંવ્મક્તત તાન  ંગોયલ શણાળે એલા બમને રીધે આલેગને અજ્ઞાત ભનભા ં દભન  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, કરાકક , PSI-ASI, કન્સ્ટેફર, TAT, TET લગેયે યીક્ષાઓની વંણૂક તૈમાયી ભાટે.                     
ભ.7575 072 872      રારઘય ઝેયક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6  કનકય, ગાધંીનગય  download materials from HERE  angelacademy.co.in     

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

વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , રીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અન બલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  4 

                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન કય અથલા રૂફર ં  ભવ .  
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ધકેરી દે છે ?  
95.  કઈ ભનશલકૃશતન અથક ‘ભનન  ંશછન્નણબન્ન થવ ’ં કે ‘વ્મક્તતત્લન  ંશછન્નણબન્ન થવ .ં’  શછન્ન ભનશલકૃશત  
96.  કઈ શલકૃત ણચિંતા ધયાલતી વ્મક્તત ળકંાળીર, અશલશ્વાસ  જલા ભે છે ?  વ્માભશાત્ભક વ્મક્તતત્લ  
97.  કઈ શલકૃશત ધયાલનાય વ્મક્તત ઉત્વાશ લગયની, યમજૂીવશૃત્ત શલનાની જલા ભે છે ?  શછન્ન વ્મક્તતત્લલાી  
98.  કઈ શલકૃશત ધયાલનાય વ્મક્તત તાની જાતના પે્રભભા ંશમ છે ?  આત્ભયત વ્મક્તતત્લલાી  
99.  કઈ શલકૃશત ધયાલનાય વ્મક્તત લધાયે ડતી અણબવ્મક્તત કયનાયી શમ છે ?  દંબી વ્મક્તતત્લલાી  
100.  કઈ શલકૃશત ધયાલનાય વ્મક્તત લતકનની શલણચત્ર ટેલ ધયાલતી શમ છે ?  શછન્ન બાલાત્ભક ભનશલકૃશત  
101.  કઈ શલકૃશત ધયાલનાય વ્મક્તત વાભાજજક આંતયહિમાથી દૂય યશ ેછે ?  હયશાયક વ્મક્તતત્લલાી  
102.  કઈ વ્મક્તતભા ંઅલકાળીમ બ દ્ધિ લધાયે શલી જઈએ ?  તકકળાસ્ત્રીમ  
103.  કઈ ળાયીહયક પે્રયણા ખફૂ જ તીવ્ર શલા છતા ંતેન તાત્કાણરક યીતે વતં અશનલામક નથી ?  જાતીમતા   
104.  કઈ વભ્મા ત  રનાત્ભક આશથિક ખ્માર છે ?  ગયીફાઈ  
105.  કઈ વં્ કૃશતભા ંનકાયાત્ભક આલેગની મ તત અણબવ્મક્તતને અવં્ કાયી ગણલાભા ંઆલે છે ?  જાાની  
106.  કઈ વં્ થારક્ષી વયંચના હયક્્થશતને ઝડથી પ્રશતબાલ આે છે ?  વય  
107.  કઈ વં્ થારક્ષી વયંચાને ‘વાટ વયંચના’ કશ ેછે ?  વય  
108.  કથન, શ્રલણ, લાચન, રેખન, બાાને વભજલી લગેયે જેલા ંકામોભા ંકઈ બ દ્ધિ વહિમ શમ છે ?  બાાકીમ  
109.  કમા રસ્ષ્ટણફિંદ  પ્રભાણે ‘હશિંવા અને ફાત્કાય’ એ વાભાજજક વભ્મા છે ?  લ્ત  રક્ષી  
110.  કમા નેતાઓ પ્રત્મામનની વલોત્તભ ક ળતા ધયાલતા શમ છે ?  રૂાતંયરક્ષી  
111.  કમા નેતાઓ વભાજભા ંઆમ ર હયલતકન કે િાશંત રાલી ળકે છે ?  કહયશ્ભાતી  
112.  કમા ભનલૈજ્ઞાશનકના ભત મ જફ ‘્લપ્ન શનિંરાન  ંયક્ષણ કયે છે ?’  પઈડ  
113.  કમા લકના વભમગાાને લૂકહિમાત્ભક તફક્ક કશ ેછે ?  2 થી 7 લક  
114.  કમા વજીલન  ંચેતાતતં્ર વોથી લધ  શલકશવત છે ?  ભાનલ  
115.  કમા વભમગાાભા ંવઘંક, શતાળા અને મ ૂઝંલણ લધાયે શમ છે ?  ળૈળલાલ્થા  
116.  કમા ંદેળની મગ અને ધ્માન આધાહયત ભાનશવક યગના ઉચાય ભાટેની પ્રશલશધઓ જાણીતી ફની છે 

?  

બાયત  

117.  કમા ંરસ્ષ્ટણફિંદ  પ્રભાણે ‘આતકંલાદી વગંઠન’ એ વાભાજજક વભ્મા છે ?  કામાકત્ભક  
118.  કમા ંરસ્ષ્ટણફિંદ  પ્રભાણે ભ્રષ્ટાચાયએ વાભાજજક વભ્મા છે ?  આત્ભરક્ષી  
119.  કમા ંનેતતૃ્લના ંમ ખ્મ રક્ષણભા ંલચક્લ અને આિભકતા શમ છે ?  આખ દ  
120.  કમા ંપ્રકાયના ંજૂથભા ંવભ્મ લલચેના વફંધં અલૈમક્તતક, યક્ષ અને અમ ક વભમ યૂતા ભમાકહદત 

શમ છે ?  

ગોણ  

121.  કમા ંપ્રકાયના ંનેતતૃ્લભા ં‘જૂથને વદં શમ તેભ કયલા દ’ન ખ્માર કેન્સરભા ંછે.  મ તત નેતતૃ્લ  
122.  કમા ંપ્રકાયની શલકૃશત કમાયેક લો સ ધી ઓખામા લગયની યશ ેછે ?  શલણ્ણભં્ ક શલકૃશત  
123.  કમા ંપ્રકાયન નેતા જૂથના રક્ષ્મ ખાતય વ્મક્તતગત ્લાથકન  ંફણરદાન આે છે ?  કહયશ્ભાતી  
124.  કમા ંભનશલજ્ઞાશનકન  ંભાનવ  ંછે કે શલચાય બાાને ઘડે છે ?  જીન શમાજે  
125.  કમા ંભનલૈજ્ઞાશનકે આઠ પ્રકાયની બ દ્ધિ સચૂલી છે ?   ગાડકનય  
126.  કમા ંભનલૈજ્ઞાશનકે યચેરી અળાસ્બ્દક બ દ્ધિકવટી પ્રખ્માત છે ?  યેલન  
127.  કય  ંપ્રદૂણ ધ્માનની એકાગ્રતા ય અવય કયે છે ?  ઘોંઘાટ  
128.  કય  ંપ્રદૂણ ધ્માનની એકાગ્રતા ય અવય કયે છે ?   ઘોંઘાટ  
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129.  કમ દેળ થૃ્લી યની વ્માલવાશમક ઊજાકભાથંી 25 ટકા ઊજાક લાયે છે ?  અભેહયકા  
130.  કવટીના પ્રાપ્તાકંન  ંઅથકઘટન ળેના આધાયે થામ છે ?  ભાનાકં  
131.  કવટીના વચંારનની એકશલધતા એટરે શ  ં?  પ્રભાણણતતા  
132.  કાયક અણબવધંાન ભાટે સ્્કનયે કના ઉનો પ્રમગ શલખ્માત છે ?  ઉંદય  
133.  કાયક અણબવધંાન વાથે કમા ભનલૈજ્ઞાશનકન  ંનાભ જડામેર છે ?  સ્્કનય  
134.  કાયક અણબવધંાનના પ્રમગ ભાટે સ્્કનય દ્વાયા ફનાલેર ટી કમા ંનાભે ઓખામ છે ?  સ્્કનય ેટી  
135.  હકળયલ્થાભા ંશલદ્યાથીઓ વાભાન્સમ યીતે વોથી લધાયે કઈ વભ્માન વાભન કયે છે ?  વાથી શલદ્યાથીઓની ક્્લકૃતીની 

જરૂહયમાત વફંધંી  
136.  કતૂયા, વા, જીલજતં   લગેયેના બમન વભાલેળ કમા પ્રકાયના બમભા ંથામ છે ?  પ્રાણીઓ વાથે જડામેર શલકૃતબમ  
137.  કેટરા બ દ્ધિઆંકલાી વ્મક્તતને પ્રશતબાળાી કશ ેછે ?  130થી લધ   
138.  કેટરા બ દ્ધિઆંકલાી વ્મક્તતને ભાનશવક યીતે છાત, ભદં કે ભનદ ફક કશ ેછે ?  70થી ઓછી  
139.  કેટરીક વ્મક્તત જાશયેભા ંપ્રલચન કયતી લખતે બમ અન બલે છે આ પ્રકાયન બમ કમા ંશલકૃતબમ 

તયીકે ઓખામ છે ?  

વાભાજજક શલકૃતબમ  

140.  કેટરીક વ્મક્તતઓ રાહપક જઈને શફેતાઈ જતી શમ છે. આ ક્્થશત કમા ંપ્રકાયન શલકૃતબમભા ંજલા 

ભે છે ?  

ખ લ્રી જગ્માન બમ  

141.  કેલણી એ કેલી પ્રહિમા ગણામ છે ?  શત્રધ્ર લી  
142.  કણે એવ  ંકીધ  કે ‘વમશૂભા ંયશલેાની વશૃત્ત વાશજજક’ શમ છે ?  ભેકડ ગર  
143.  કણે ભનશલજ્ઞાનને ‘ચેતન અન બલ’ ન  ંશલજ્ઞાન ગણાવ્ય  ંછે ?  શલલ્શભે વ ન્સટ  
144.  કના અભ્માવભા ંજાણલા ભળય  ંછે કે ‘જઠયભા ંઆક ંચન થામ ત્માયે ભખૂ રાગે છે ?’  ડફલ્ય .ફી. કેનન  
145.  કના ભત અન વાય ‘્લપ્ન’ એ અજાગ્રત અને ભનને જાણલાન યાજથ છે.  શવગ્ભડં પઈડ  
146.  કના ભતે ‘બાા શલચાયને ઘડે છે’ ?  ફેન્સજાશભન લી વ્શપક  
147.  કના ભતે ભાનલીના લતકનના 90 ટકા લતકન ‘અબાન કે અચેતભન’ દ્વાયા શનમશંત્રત થામ છે ?  શવગ્ભડં પઈડ  
148.  ખાલા વફંધંી અર ણચ અને ખાઉધયાણ  ંઆ ફને્ન કઈ શલકૃશતઓના ંપ્રકાય છે ?  આશાયવફંધંી શલકૃશત  
149.  ખફૂ જ શપ્રમ રગતી વ્મક્તતની શત્મા કયી નાખલાના આલતા શલચાય કઈ શલકૃશત કશલેામ ?  અશનલામક શલચાય દફાણની શલકૃશત  
150.  ખેરાડીઓ, યભતલીય, શ્તકરાના કાયીગય, ળસ્ત્રહિમા કયનાયાઓ, નતૃ્મકાય અને અણબનેતાઓભા ંકઈ 

બ દ્ધિ લધ  શલી જરૂયી છે ?  

દૈહશક-ળયીયગશતરક્ષી બ દ્ધિ  

151.  ગણણત શલમ ળીખેરી વ્મક્તતને ગ જયાતી શલમ ળીખલાભા ંમ શ્કેરી ડે છે આ શળક્ષણની કેલી અવય 

કશલેામ ?  

શનેધક વિંભણ  

152.  ગણણતના સતૂ્ર, કમડા, શનમભ લગેયે માદ યાખલાની ્મશૃતએ કમા પ્રકાયની ્મશૃતઓ છે ?  અથાકત્ભક  
153.  ગબાકધાન છીના ંફે અઠલાહડમાથી ફે ભાવ સ ધીન વભમગાાને કઈ શલકાવ અલ્થા તયીકે 

ઓખામ છે ?   

ભ્રણૂ અલ્થા  

154.  ગબાકધાન વભમે ફાકભા ંયંગસતૂ્રની કેટરી જડી શમ છે ?  23  
155.  ગબાકધાનથી 15 હદલવન વભમગા કઈ શલકાવ અલ્થા ગણામ છે ?  ફીજ અલ્થા  
156.  ગબાકધાનથી જન્સભ સ ધીના રગબગ 280 હદલવન વભમ કેલ તફક્ક ગણામ છે ?  જન્સભ લૂકન તફક્ક  
157.  ગબાકધાનના ફે ભાવથી રઈને જન્સભ સ ધીન વભમગા કઈ શલકાવ અલ્થા તયીકે ઓખામ છે ?  ગબાકલ્થા  
158.  ગધં વલેંદનને અન રક્ષીને ગધંના છ પ્રકાય કણે આપ્મા છે ?  શશેનિંગે  
159.  ગબંીય પ્રકાયન ભનયગ કમ છે ?  શછન્ન ભનશલકૃશત   
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160.  ગા ફરલાની કે અંગઠૂ ચવૂલાની ટેલને કડક શળક્ષાથી દફાલલાન પ્રમત્ન થામ છે. આ ફાફત 

ભાનલલતકન અને વં્ કૃશતના વફંધંન  ંકય  ંઘટક દળાકલે છે ?  

અલગણના  

161.  ગ જયાતન કમા ભનશલજ્ઞાશનકે ડૉ. ફ્રઈડના શાથ નીચે તારીભ રીધી શતી ?  ડૉ. ધીયેન્સર ભશતેા  
162.  ગ જયાતની કઈ ય શનલશવિટીભા ંભનશલજ્ઞાનન ્લતતં્ર શલબાગ વોપ્રથભલાય ળરૂ કયલાભા ંઆવ્મ ?  ભ.વ. ય શનલશવિટી  
163.  ગ જયાતભા ંઅન ્ નાતક કેન્સર વોપ્રથભ કમા ંખરલાભા ંઆવ્ય  ંશત   ં?  નલવાયી  
164.  ગ ણની સ વગંતતા અંગે કણે કામક કય ું છે ?  શભળેર  
165.  ઘડથી લાકંા લી અણબલાદન કયનાય ભાણવ જાાની વં્ કૃશતન છે એભ ભાનલ અને વં્ કૃશતના 

વફંધં દળાકલતા કમા ંઘટકના આધાયે જાણી ળકામ છે ?  

અણબવ્મક્તત  

166.  ણચમ્ેધ્ન્સઝઓ ય વભ્મા ઉકેરના પ્રમગ કણે કમાક શતા ં?  કશરય  
167.  છકયાભા ંશતા પ્રત્મે દ્વે અને ભાતા ભાટે આકકણ કઈ ગ્રથંીને કાયણે ઉદબલે છે ?  ઇહડવ  
168.  છકયીભા ંભાતા પ્રત્મે દ્વે અને શતા ભાટે આકકણની કઈ ગ્રથંીને કાયણે ઉદબલે છે ?  ઇરેતરા  
169.  જન્સભ લૂકના તફક્કાભા ંકમ તફક્ક કે અલ્થા અમગ્મ છે ?  નલજાત અલ્થા  
170.  જીબના ટેયલાભા ંકમા ં્લાદના અનેક ્લાદકણ શલ્તયેરા છે ?  ભીઠ  
171.  જીબની ાછના બાગભા ંકમા ં્લાદના અનેક ્લાદકણ શલ્તયેરા શમ છે ?  કડલ  
172.  જીલનવાથીન  ંમતૃ્ય , છૂટાછેડા, રગ્ન, શનવશૃત્ત, આશથિક ખટ લગેયે વાભાજજક ભનબાયક ભનબાય 

જન્સભાલતા ંકેલા ફનાલ છે ?  

તાજેતયની જીલન ઘટનાઓ  

173.  જીલતં પ્રાણીના ંશલશલધ અંગેન વંણૂક શલકાવ કયલાની ક દયતી પ્રહિમા એટરે.........?  હયકલતા  
174.  જૂથ અક્્થતત્લભા ંઆલલા ભાટેની વભ્મ લલચેની કઈ પ્રહિમા અશનલામક વયત છે ?  આંતયહિમા  
175.  જૂથના વભ્મન  ંએકફીજાને લગી યશલેાના લરણને શ  ંકશ ેછે ?  જૂથ-વળંક્તત  
176.  જૂથને વ્મલક્્થત કે વગંહઠત ફનાલલા ળેની આલશ્મકતા છે ?  વભજણ  
177.  જૂથને વ્મલક્્થત કે વગંહઠત ફનાલલા ળેની આલશ્મકતા છે ?  ધયણ  
178.  જૂથ-વળંક્તતન અભ્મવ કઈ િશત દ્વાયા થામ છે ?  વભાજશભશત  
179.  જે બ દ્ધિકવટી એક વભમે એક જ વ્મક્તતને આી ળકામ તેને કેલી કવટી કશ ેછે ?  વ્મક્તતગત કવટી  
180.  જે બ દ્ધિકવટી એક વાથે વેંકડ વ્મક્તતને આી ળકામ તેને કેલી કવટી કશ ેછે ?  વામહૂશક કવટી  
181.  જે ભનલરણને ભાતા-શતા, શળક્ષક, શભત્ર લગેયે ભશત્લની વ્મક્તતઓ દ્વાયા  ય્કૃત કયલાભા ંઆલે ત 

તેની ળી અવય શમ છે ?  

ભનલરણ વંાહદત થામ છે  

182.  જ્ઞાનાત્ભક અણબગભભા ંમ ખ્મ શનધાકયક કણ શમ છે ?  ભાનશવક પ્રહિમાઓ  
183.  જ્ઞાનેસ્ન્સરમ લડે ભત  ંજ્ઞાન એટરે ?  વલેંદન  
184.  જ્માયે જૂની ેઢીના લડીર નલી ેઢીના વતંાનને વાભાજજકતાના ાઠ ળીખલે છે ત્માયે તે કઈ 

દીળાન  ંવાભાજજકયણ ફને છે ?  

ઉબી હદળાન  ં 

185.  જ્માયે ફાક તેની વયખી ઉંભયના ંગહઠમાઓ વાથેના વફંધંભા ંતેણે શ  ંકયવ  ંકે ન કયવ  ંતે ળીખે છે 

ત્માયે તે કઈ હદળાન  ંવાભાજજકયણ ફને છે ?   

આડી હદળાન  ં 

186.  ઝઘડાખય વશૃત્તને વભાજ પ્રવશૃત્તભા ંરૂાતંહયત કયલી એ કમા પ્રકાયની ફચાલ પ્રય ક્તત છે ?  ઉધ્લીકયણ  
187.  ટૂંકાગાાની ્મશૃતક્ષભતા કેટરી શમ છે ?  20થી 30 વેકન્સડ  
188.  ટૂંકાગાાની ્મશૃતન શલ્તાય લધાયલા ભાટે કઈ પ્રય ક્તત પ્રચણરત છે ?  વામહૂશકયણ  
189.  ડેશનમર ગરભેને આલેગ શનમતં્રણ ભાટે કેટરા ભાગો દળાકવ્મા છે ?  ચાય  
190.  તરૂણની કઈ એક ગબંીય વભ્મા ગણામ છે ?  અટ રાણ  ં 
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન કય અથલા રૂફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માકયણ-વાહશત્મ, ગણણત, તકક ળક્તત(Reasoning), English લગેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભાં જડાલી ઉત્તભ કાયહકદી ફનાલ.  

191.  તતળાકસ્ત્રીઓ, લકીર, ન્સમામધીળ, ગ નાળધક, લૈજ્ઞાશનક, ગણણતજ્ઞ, આંકડાળાસ્ત્રીઓ અને 

હશવાફનીળભા ંકઈ બ દ્ધિ લધાયે શમ છે ?  

તાહકિક-ગાણણશતક  

192.  તાહકિક બાલાત્ભક ઉચાય િશત કણે શલકવાલી છે ?  એણરવ  
193.  દેળની વોપ્રથભ પયેક્ન્સવક વામન્સવ ય શનલશવિટી કમા ંઆલેરી છે ?  ગાધંીનગય   
194.  દયીઓ ગાથંલાન પ્રમગ કમા ંભનલૈજ્ઞાશનકે કમો શત ?  ફચક  
195.  રસ્ષ્ટ કેન્સર કમા ંઆલે  ંશમ છે ?  શ્વ કારખડં  
196.  ધભકી, શતાળા કે વઘંકની એલી હયક્્થશત જે વ્મક્તતની ળાયીહયક અને ભાનશવક ળક્તત ય બાયરૂ 

ફને તેને શ  ંકશલેાભા ંઆલે છે ?  

ભનબાય  

197.  ધયતીકં,  ય, આગ, લગેયે માકલયણજન્સમ ભનબાયક ભનબાય ઉદબલના કેલા ફનાલ છે ?  ભટા આઘાત જનક ફનાલ  
198.  ધીભી ગશતએ ળીખનાયન બ દ્ધિઆંક કેટર શમ છે ?  90થી ઓછ  
199.  ધયણ, હયલાજ, વાભાજજકયણની પ્રહિમાઓ લગેયેન વભાલેળ ળેભા ંથામ છે ?  વાભાજજક માકલયણ  
200.  ધ્માનની જનની કણે કશલેામ છે ?  યવ  
201.  નલી ભાહશતી કે શલચાયને વભજલાની ળક્તત એટરે.......  ગ્રશણળક્તત  
202.  નાગહયકના લતકન અંગેની વભ્મા કઈ છે ?  યાષ્રીમ ચાહયત્ર્મન અબાલ  
203.  શનયીક્ષણ કઈ ચક્કવ જૂથની અયૂતી ભાહશતી શમ અને ણૂક ભાહશતી પ્રાપ્ત કયલા ભાટે તે જૂથના 

વભ્મ ફનીને કઈ િશત દ્વાયા ભાહશતી પ્રાપ્ત કયે છે ?  

વશબાગી શનયીક્ષણ  

204.  નીયવ શળક્ષક ફાકને ધભકાલે છે – આ કઈ ફચાલ પ્રય ક્તત છે ?  આિભકતા  
205.  યીક્ષાભા ંનાાવ થનાય વ્મક્તત કશ ેકે ભાયે કમા ાવ થવ  ંશત   ? આ કઈ ફચાલ પ્રય ક્તત ગણામ ?  મોક્તતકીકયણ  
206.  શ ારક, લનપ્રલાવીઓ, લનાશધકાયીઓ, શળકાયીઓ, જીલશલજ્ઞાની અને લન્શતળાસ્ત્રીઓભા ંકઈ 

બ દ્ધિન  ંપ્રભાણ લધ  શમ છે ?  

નૈવણગિક  

207.  શરેા ંળીખેરી ફાફત તે છીના શળક્ષણની ્મશૃતભા ંખરેર ઉત્ન્ન કયે તેને કમ અલયધ કશ ેછે ?  લૂકલતી  
208.  શરેી વ્મક્તતગત બ દ્ધિકવટી ફે્રન્સચ બાાભા ં(1905)ભા ંકણે યચી શતી ?  કૃષ્ણકાતં દેવાઈ  
209.  ાલરલ કમા પ્રકાયના ંઅણબવધંાન વાથે જડામેરા છે ?  ળાસ્ત્રીમ અણબવધંાન  
210.  ાલરલના પ્રમગભા ંઅણબવશંધત ઉદ્દીક કય  ંછે ?  ઘટંડીન અલાજ  
211.  ાલરલના ળાસ્ત્રીમ અણબવધંાન પ્રમગભા ંકઈ ફાફત વભાશલષ્ટ છે ?  પ્રફરન, બેદફધન, વાભાન્સમીકયણ  
212.  શતા તેના દીકયાને ડૉતટય ફનાલલા ભાગે છે. તે કઈ ફચાલ પ્રય ક્તત ગણાલી ળકામ ?  યક્ષ ક્ષશતશૂતિ  
213.  શમાજે કમા લકના વભમગાાને ‘મતૂક હિમાત્ભક’ તફક્ક કશ ેછે ?  12 થી 18 લક  
214.  શમાજે કમા ંલકના વભમગાાને ‘અમતૂક હિમાત્ભક’ તફક્ક કશ ેછે ?  12 લકથી આગ  
215.  શમાજે કમા ંલકના વભમગાાને વાલંદેશનક કાયક તફક્ક કશ ેછે ?  જન્સભથી ફે લક  
216.  શમાજેએ ફધાત્ભક શલકાવને કેટરા તફક્કાભા ંલશેંલમા છે ?  ચાય  
217.   ખ્ત વ્મક્તતના ભગજન  ંલજન કેટ  ંશમ છે ?  1.36 હકરગ્રાભ  
218.   ર ના પ્રજજન ક કમા ંપ્રકાયના શમ છે ?  XY  

219.   ર ભા ંશ િગ્રશંથ (વ્રૃણ)ભાથંી થતા ંસ્ત્રાલને શ  ંકશ ેછે ?  ટૅ્ટૉ્ટેયન  
220.   ર ને આકકલા અશતળમ પેળન કયનાયી સ્ત્રી ‘ ર ની ગદંી નજય’ની પહયમાદ કયતી શમ છે. તેભના 

આ ફચાલભા ંકઈ પ્રય ક્તત પ્રશતણફિંણફત થામ છે ?  

પ્રકે્ષણ  

221.  લૂકગ્રશ બ્રાહ્ય લતકનભા ંઅણબવ્મતત થામ ત્માયે તેને શ  ંકશ ેછે ?  બેદબાલ  
222.  તાની અંદય અંતમ કખ થઈને તાનાભા ંચારતા ભનવ્માાયન  ંશનયીક્ષણ કઈ િશતભા ંકયલાભા ં આંતયશનયીક્ષણ  
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આલે છે ?  

223.  પ્રશતબા વંન્ન ફાકન અભ્માવ કણે કમો શત ?  ્ટનકફગક  
224.  પ્રશતસ્ષ્ઠત જૂથન  ંવભ્મદ ળેભા ંઅણબવદૃ્ધિ કયે છે ?  ્લ-ખ્માર  
225.  પ્રશતસ્ષ્ઠત જૂથન  ંવભ્મદ ળેભા ંઅણબવદૃ્ધિ કયે છે ?  ્લખ્મારભા ં 
226.  પ્રત્મક્ષીકયણ ભાટે અશનલામક લૂક ળયત કઈ છે ?  વલેંદન  
227.  પ્રત્મક્ષીકયણન  ંપ્રથભ ગશથય  ંકને ભાનલાભા ંઆલે છે ?  વલેંદન  
228.  પ્રત્મામન પ્રહિમાન અંશતભ તફક્ક કમ છે ?  પ્રશત સ્ષ્ટ  
229.  પ્રત્મામન પ્રહિમાન પ્રથભ તફક્ક કમ છે ?  શલચાયન  ંઉદગભ્થાન  
230.  પ્રમત્ન અને ભરૂ દ્વાયા અધ્મમન પ્રહિમાના વાનભા ંકઈ ફાફતન વભાલેળ થત નથી ?  વજૉન  
231.  પ્રમત્ન અને ભરૂ દ્વાયા અધ્મમનન શવિાતં કણે આપ્મ શત ?  થનકડાઈક  
232.  પ્રમગભા ંશનમતં્રણ મગ્મ યીતે ન થય  ંશમ ત પ્રમગભા ંશ  ંખાભી વજાકમ છે ?  પ્રામણગક ભરૂ  
233.  પ્રશળષ્ટ ળાસ્ત્રીમ અણબવધંાન વાથે કન  ંનાભ વકંામે  ંછે ?  ાલરલ  
234.  પ્રશળષ્ટ ળાસ્ત્રીમ અણબવધંાનન પ્રમગ ાલરૉલએ કના ઉય કમો શત ?  કતૂયા  
235.  પે્રભ, આનદં, સ ખ, ્નેશ લગેયે કેલા આલેગ છે ?  શલધામક આલેગ  
236.  પે્રયણા અંગેન જગશલખ્માત શવિાતં – ‘પે્રયણાઓન શ્રીણીિભ’ન શવિાતં કણે આપ્મ છે ?  અબ્રાશભ ભે્ર  
237.  પે્રયણા વાથે જડામેર ‘ઈયણ’ ળબ્દન ઉમગ કણે કમો છે ?  વ ડલથક  
238.  પે્રયણાને ‘ચિીમ’ ગણાલનાય ભનલૈજ્ઞાશનક કણ છે ?  ભગકન  
239.  પ્રટીન ઉત્ન્ન કયલાન  ંમ ખ્મ કામક કણ કયે છે ?  DNA  

240.  પ્ ટણચકના ભતે મૂભતૂ આલેગ કેટરા છે ?  આઠ  
241.  પઈડ ભાનલીના ‘અજ્ઞાત ભનને વભજલાન યાજભાગક’ કને ભાને છે ?  ્લપ્ન  
242.  પઈડે ્લપ્નના ંકેટરા ંકામો દળાકવ્મા છે ?  ત્રણ  
243.  ફ્રઈડના ભતે ‘ભોંભા ંેન કે ેક્ન્સવર નાખીને ફેવી યશવે  ’ં એ કઈ અલ્થાની અવય ફતાલે છે ?  મ ખકેન્સર અલ્થા  
244.  ફ્રઈડના ભતે કઈ અલ્થાભા ંફાકને વજાતીમ આકકણ વોથી લધ  શમ છે ?  સ પ્ત અલ્થા  
245.  ફાયથી અઢાય-ઓગણીવ લક સ ધીન વભમગા શલકાવની કઈ અલ્થા તયીકે ઓખામ છે ?  તરૂણાલ્થા  
246.  ફાયથી લીવ લકના વભમગાાને કમા નાભથી ઓખલાભા ંઆલે છે ?  તર ણાલ્થા  
247.  ફાલ્માલ્થા અને  ખ્તાલ્થા લલચેન વભમ કઈ અલ્થા તયીકે ઓખામ છે ?  કે જમા ંળાયીહયક 

અને ભાનશવક પેયપાય ઝડી શમ છે ?  

તરૂણાલ્થા  

248.  ફાલ્માલ્થાન વભમગા જણાલ.  જન્સભના ફે લકથી 11-12 લક સ ધીન 

વભમગા  
249.  ફાક ‘એકાક્ષયી’ ળબ્દ ફરતા ંકમાયે ળીખી જામ છે ?  12 ભાવની ઉંભયે  
250.  ફાક ફે લક સ ધીભા ંકેટરા ળબ્દ ફરાત   ંથઈ જામ છે ?  200 ળબ્દ  
251.  ફાક લધાયેભા ંલધાયે કમાયે ળીખે છે ?  જ્માયે તેને કઈ લાત વાયી યીતે 

વભજાલામ છે.  
252.  ફાકના ફધાત્ભક શલકાવને કય  ંહયફ અવય કયે છે ?   વાં્ કૃશતક  
253.  ફાકની જાશત નક્કી કયલાભા ંકના પ્રજજન કન  ંયંગસતૂ્ર શનણાકમક ફને છે ?   ર ના  
254.  ફાકની શલય ટયી ગ્રશંથ કમા શલકાવને વશામરૂ ફને છે ?  ળાયીહયક શલકાવ  
255.  ફાકના ભાનશવક શલકાવભા ંભશત્તભ કન પા શમ છે ?  શળક્ષણન  
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256.  ફાકના ંળાયીહયક અને ભાનશવક લાયવના રક્ષણના ંલાશક કણ છે ?  જનીનતત્લ  
257.  ફાણી પ્રોઢ લમ સ ધી વ્મક્તતત્લ આઠ તફક્કાભા ંશલકવે છે એવ  ંકમા ંભનલૈજ્ઞાશનકન  ંભતંવ્મ છે ?  એહયતવન 
258.  બ દ્ધિ અંગેન ‘શત્ર ટી શવિાતં’ કણે આપ્મ છે ?  ્ટનકફગક  
259.  બ દ્ધિઆંકન ખ્માર કણે આપ્મ ? શલણરમભ ્ટને  
260.  બ દ્ધિના ત્રણ પ્રકાય કણે દળાકવ્મા છે ?  ્ટનકફગ  
261.  બ દ્ધિન આમજન, ધ્માન અને પ્રહિમાન ‘ાવ’ શવિાતં કણે આપ્મ છે ?  જે.ી. દાવ  
262.  બ દ્ધિભાનના શતા તયીકે કણ જાણીત   ંછે ?  ણફને  
263.  ફે વ્મક્તતની વયખાભણી કયલા ભાટે કઈ િશત લયામ છે ?  ત રનાત્ભક શનયીક્ષણ  
264.  બગલદગીતાભા ંકઈ ફાફતને ક્્થતપ્રજ્ઞતા તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે ?  તીવ્ર આલેગને અટકાલલ  
265.  બણલાભા ંશનષ્પ ગમેરી વ્મક્તત ઉત્તભ લેાયી ફને છે – આ કઈ ફચલ પ્રય ક્તત છે ?  ઊધ્લીકયણ  
266.  બમ, શલાદ, િધ લગેયે કેલા આલેગ છે ?  શનેધક આલેગ  
267.  બમની શલકૃશતના ભનલૈજ્ઞાશનકએ કેટરા પ્રકાય દળાકવ્મા છે ?  ત્રણ  
268.  બાયતભા ં1905ભા ંકરકાતા ય શનલશવિટી ખાતે ભનશલજ્ઞાનના અભ્માવ ભાટે પ્રથભ પ્રમગળાાની 

્થાના કણે કયી શતી ?  

શ્રી ફેનયજીએ  

269.  બાયતભા ંગ જયાતી બાાભા ંબ દ્ધિ કવટી યચી આ કે્ષત્રભા ંવોપ્રથભ ી.એચ.ડી.ની ઉાધી કણે ભેલે 

શતી ?  

કૃષ્ણકાતં દેવાઈ  

270.  બાયતભા ંફગંાી બાાભા ંપ્રથભ બ દ્ધિ કવટીની યચના કણે કયી શતી ?  ભશારનફીવ  
271.  બાયતભા ંબ દ્ધિ કવટી કે્ષતે્ર પ્રથભ ીએચ.ડી. કને પ્રાપ્ત થઈ શતી ?  ડૉ. કૃષ્ણકાતં દેવાઈ  
272.  બાયતભા ંભનશલજ્ઞાનને શલમ તયીકે વો પ્રથભ કઈ ય શનલશવિટીભા ંવાભેર કયલાભા ંઆવ્મ શત ?  કરકાતા 
273.  બાયતભા ંય્તાની ડાફી ફાજ  ડ્રાઈલીંગ ળીખેરી વ્મક્તતને અભેહયકાભા ંજભણી ફાજ ન  ંડ્રાઈલીંગ 

ળીખલાભા ંમ શ્કેરી શળક્ષણની કઈ પ્રહિમાને કાયણે ડે છે ?  

શનેધક વિંભણ  

274.  બાયતભા ંવલકપ્રથભ ભનશલજ્ઞાનની પ્રમગળાા કણે ્થાી શતી ?  બ્રજેન્સરનાથ વીર  
275.  બાયતભા ંવોપ્રથભ કઈ ય શનલશવિટી ખાતે ભનશલજ્ઞાન શલબાગ ળરૂ થમ ?  કરકાતા ય શનલશવિટી  
276.  બાયતીમ બાાઓભા ંકેટરા ંવ્મજંન અરગ-અરગ ધ્લશનઓ છે ?  34  
277.  બાયતીમ બાાઓભા ંમૂભતૂ કેટરા ્લય છે ?  12  
278.  બાયતીમ ભનશલજ્ઞાન ભડંની ્થાના કમાયે કયલાભા ંઆલી શતી ?  1924  
279.  બાયતીમ ભનશલજ્ઞાન ભડંની ્થાના ક્યાયે થઈ ?  1924  
280.  બાાના ઉમગના ભાનશવક ાવાન અભ્માવ કમા ળાસ્ત્રભા ંથામ છે ?  ભનબાાળાસ્ત્રી  
281.  બાાના નાભાભા ંનાના અથકણૂક એકભને શ  ંકશ ેછે ?  ભપીભ  
282.  બાાના વાભથ્મકન અભ્માવ કમા ળાસ્ત્રભા ંકયલાભા ંઆલે છે ?   બાાળાસ્ત્ર  
283.  ભખૂ, તયવ, જાતીમતા જેલી પે્રયણાઓ અને આલેગાત્ભક લતકનભા ંથતી ળાયીહયક પ્રહિમાઓન  ંશનમભન 

ળયીયના કમા ંબાગ દ્વાયા થામ છે ?  

શાઈથેરેભવ  

284.  ભખૂ, તયવ, જાતીમતા લગેયે કેલી પે્રયણા ગણામ છે ?  ળાયીહયક-જૈલ પે્રયણા  
285.  ભખૂ, તયવ, જાતીમતા લગેયે પે્રયણાઓ અને આલેગાત્ભક લતકનભા ંથતી ળાયીહયક પ્રહિમાઓન  ં

શનમભન કયલાન  ંકામક કણ કયે છે ?  

શાઈથેરેભવ  

286.  ભગજન  ંકય  ંતતં્ર ‘યીરે ્ટેળન’ન  ંકામક કયે છે ?  થેરેભવ  
287.  ભન અને ળયીયને ક્્થય કયનાય ચક્કવ પ્રકાયની ળાયીહયક ક્્થશતની તયેશને શ  ંકશ ેછે ?  આવન  
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288.  ભનન શલર િ  નયાલતકન અંગેન કન અભ્માવ જાણીત છે ?  ગેટ્વ  
289.  ભનગત્માત્ભક અણબગભન મ ખ્મ શનધાકયક કમ છે ?  લાયવ અને ફાણના અન બલ  
290.  ભનગત્માત્ભક અણબગભભા ંકન પા વોથી અગત્મન છે ?  શવગ્ભડં પઈવ  
291.  ભનગત્માત્ભક ઉચાય િશતની ળરૂઆત કણે કયી શતી ?  પઈડ  
292.  ભનજાતીમ શલકાવના કઈ તફકે્ક ઉજતી વભ્માન ઉકેર ન ભતા વ્મક્તત ફાણરળ લતકન કયે છે 

અને ભતૂકાભા ંવયી જામ છે આલી ક્્થશતને શ  ંકશ ેછે ?  

યાગશત  

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 ભાટેન  ંઆંતયયાષ્રીમ લગીકયણ કઈ વં્ થા દ્વાયા તૈમાય કયલાભા ંઆલે છે ?  WHO  

296.  ભનયગના ઉચાય દયશભમાન ભનચાયક દદી વાથે વાય જ્મન  ં્થાન કમા ંતફક્કા દયશભમાન કયે 

છે ?  

પ્રાયંબના  

297.  ભનયગના ઉચાય ભાટે ‘મ તત વાશચમક’ િશત કણે શલકવાલી છે ?  ડૉ. શવગ્ભડં પઈડ  
298.  ભનયગના ઉચાય ભાટે ‘્લપ્ન શલ્રેણ’ જેલી પ્રખ્માત િશત કણે આી છે ?  ડૉ. શવગ્ભડં પઈડ  
299.  ભનયગની કઈ ઉચાય િશતભા ંદદીની વાભે મગ્મ લતકનના નમનૂાઓન  ંપ્રદળકન કયલાભા ંઆલે છે 

?  

શનદળકન િશત  

300.  ભનલરણ વાેક્ષ યીતે કેલા શમ છે ?  ક્્થય  
301.  ભનશલજ્ઞાન ભાટે વોપ્રથભ Psychology ળબ્દન ઉમગ કયનાય કણ શતા ?  રૂડલ્પ  
302.  ભનશલજ્ઞાન ભાનલીના લતકનન અભ્માવ ળાના વદંબકભા ંકયે છે ?  લાતાલયણ  
303.  ભનશલજ્ઞાન ળબ્દ કઈ બાાભાથંી ઊતયી આવ્મ છે ?  રૅહટન  
304.  ભનશલજ્ઞાનની કઈ ળાખા ભાનશવક જીલન અને લતકન ય થતી ઔધની અવયન અભ્માવ કયે છે ?  ત રનાત્ભક ળયીયરક્ષી ભનશલજ્ઞાની  
305.  ભનશલજ્ઞાનની કઈ ળાખા વાભાજજક હયક્્થશતભા ંવ્મક્તતના લતકનને વભજલાન પ્રમાવ કયે છે ?  વભાજરક્ષી ભનશલજ્ઞાન  
306.  ભનશલજ્ઞાનની વોપ્રથભ પ્રમગળાા કમા ં્થામી શતી ?  જભકની  
307.  ભનશલજ્ઞાનની વોપ્રથભ પ્રમગળાા કણે ્થાી અને કમાયે ?  શલલ્શભે વ ન્સટ – 1879  

308.  ભનશલજ્ઞાનની વોપ્રથભ વ્માખ્મા કઈ શતી ?  લતકનન  ંશલજ્ઞાન  
309.  ભનશલજ્ઞાનન  ંશલમલ્ત   શ  ંછે ?  લતકન  
310.  ભનશલજ્ઞાનન  ંવોપ્રથભ નફેર ાહયતશત કને ભળય  ંશત   ં?  શફેકટ શવભન  
311.  ભનશલજ્ઞાનને પ્રમગાત્ભક ્લરૂ આલાન મળ કને પાે જામ છે ?  શલલ્શભે વ ન્સટ  
312.  ભનશલજ્ઞાનન વોપ્રથભ અભ્માવ કયનાય ભનલૈજ્ઞાશનક કણ શતા ં?  શલણરમભ જેમ્વ  
313.  ભનશલજ્ઞાનભા ંલાતકશનક અણબગભને કમ અણબગભ કશ ેછે ?  જ્ઞાનાત્ભક  
314.  ભનશલજ્ઞાનીઓના ભત મ જફ મ રાકાત શલળેના ચાવ ટકા શનણકમ કમાયે રેલાઈ જામ છે ?  પ્રથભ આઠ વેકન્સડભા ં 
315.  ભનશલજ્ઞાને બાયતીમ શલજ્ઞાન હયદભા ંકમાયે ્થાન ભળય  ં?  1922  
316.  ભનશલ્રેણલાદના શતા કને કશલેામ છે ?  ડૉ. શવગ્ભડં પઈડ  
317.  ભનશલ્રેણલાદના પ્રણેતા કણ શતા ?  શવગ્ભડં પઈડ  
318.  ભનલૈજ્ઞાશનક અણબગભભા.ં..........  પ્રત્મેક ઘટનાને તાહકિક અને લ્ત  રક્ષી 

યીતે તાવલાભા ંઆલે છે  
319.  ભનલૈજ્ઞાશનક કવટીકયણભા ંવચંારન કયનાય અશધકાયીને શ  ંકશ ેછે ?  યીક્ષક  
320.  ભનલૈજ્ઞાશનક કવટીના હયણાભની વાતત્મતા એટરે શ  ં?  શલશ્વવનીમતા  
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321.  ભનલૈજ્ઞાશનક રક્ષણ ભાલા ભાટેની ભનશલજ્ઞાનની ળાખાને શ  ંકશ ેછે ?   ભનભાન ભનશલજ્ઞાન  
322.  ભનલૈજ્ઞાશનક કમા ંશળક્ષણના અભ્માવભા ંઅથકશીન દ, હયણચત ળબ્દ, અહયણચત ળબ્દ, લાક્ય 

અને પકયાઓન ઉમગ કયે છે ?  

ળાસ્બ્દક  

323.  ભક્્તષ્ક ગ્રશંથને ‘વલોયી ગ્રશંથ’ કેભ કશ ેછે ?  તેભાથંી ઝયતા સ્ત્રાલ અન્સમ ગ્રશંથઓને 

વહિમ ફનાલે છે.  
324.  ભશશિ તજંણરએ ળેભા ંમગની વ્મલક્્થત વભજૂતી આી છે ?  મગસતૂ્ર  
325.  ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડે કમા ંભેન્સટર શક્્ટર ળરૂ કયાલી શતી ?  લડદયા  
326.  ભશાવાગયના ાણીની વાટી લધલાથી કમા દેળના ત્રણ ટા ઓ ાણીની અંદય ગયકાલ થઈ ગમા 

છે ?  

ભારદીલ  

327.  ભહશરાના અંડાળમભાથંી ઝયત સ્ત્રાલ કમ છે ?  ઈ્રજન  
328.  ભદંબ દ્ધિના ફારકન બ દ્ધિઆંક કેટર શમ છે ?  50થી 70  
329.  ભાણવ કેટરી કન વખં્મા સ ધીના અલાજ વાબંી ળકે ?  20 થી 20,000 શટકઝ સ ધીના  
330.  ભાણવ ણચિંતાજનક કે દ :ખદામક ઘટનાઓ ભરૂલા પ્રમાવ કયે છે તેને કમા નાભથી ઓખલાભા ંઆલે 

છે ?  

દભનની પ્રહિમા  

331.  ભાધ્મશભક ળાાના શલદ્યાથીઓ અંગેના વળંધન ફતાલે છે કે તેઓ ભાહશતી ભેલલાના વોથી 

અગત્મના વાધન તયીકે કને ્લીકાયે છે ?  

ટેણરશલઝન  

332.  ભાનલ કંઠગ્રથંીભાથંી કમ સ્ત્રાલ ્તયે છે ?  થામયક્તવન  
333.  ભાનલ ળયીયભા ંકેટરા 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 કભા ંકેટરા યંગસતૂ્ર શમ છે ?  46  
338.  ભાનલવજજૉત મતૂક અને અમતૂક વાભગ્રીન વભાલેળ ળેભા ંથામ છે ?  વાં્ કૃશતક માકલયણ  
339.  ભાનલીના ળયીયના યવ સ્ત્રાલને આધાયે વ્મક્તતત્લના પ્રકાય કણે ાડયા છે ?  હશિેટીવ  
340.  ભાનશવક પ્રહિમા કેલી છે ?  વ્મક્તતરક્ષી અને લ્ત  રક્ષી છે  
341.  ભાનશવક યગી ભાટે વ્મલવામ અને જીલન દયશભમાન આંતયલૈમક્તતક વફંધંની ક ળતા 

શલકવાલલાભા ંભદદરૂ ફનતી ઉચાય િશત કઈ છે ?  

વ્માલવાશમક ઉચાય  

342.  મ શ્કેર હયક્્થશતભા ંય્ત ળધલાની ળક્તતને શ  ંકશ ેછે ?  સઝૂ  
343.  ભટાબાગના જાશયે વાશવભા ંકભકચાયી વદંગી ભાટે ભનશલજ્ઞાનની કઈ ળાખાની ભદદ રેલામ છે ?  ઔદ્યણગક ભનશલજ્ઞાન  
344.  ભટાબાગના રક કેટરી શલગતન  ં  નયાલતકન કયી ળકે છે ?  વાત  
345.  ભફાઈર કે કમ્પ્યટૂય ચરાલલાન  ંકે લાયલાન  ંળીખલા ભાટેન શળક્ષણન કમ શવિાતં જાણીત છે ?  વાધનરૂ અણબવધંાન  
346.  મતં્ર, કરાકૃશતઓ, કાડ કે  ્ તક જેલી લ્ત  ઓન  ંઉત્ાદન કયવ ,ં ફાકને ઉછેયીને એભને કેલલા,ં 

તદં ય્તી જાલલી, નીશતશનમભ ઘડલા, જીલનના ંરક્ષ્મ,  ર ાથો અને મલૂ્મ શલકવાલલા લગેયેને 

કઈ ઘટનાઓ કશી ળકામ ?  

વાં્ કૃશતકયણ  

347.  ય િભા ંજલાથી મતૃ્ય  થલાની અને ન જામ ત ભાનશાની થલાની વબંાલના શમ તે કમા પ્રકાયન 

વઘંક કશલેામ ?  

હયશયણ-હયશયણ  

348.  યચનાલાદીઓ કઈ િશતન ઉમગ કમો છે ?  આંતયશનયીક્ષણ િશત  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન કય અથલા રૂફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માકયણ-વાહશત્મ, ગણણત, તકક ળક્તત(Reasoning), English લગેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભાં જડાલી ઉત્તભ કાયહકદી ફનાલ.  

349.  યચનાલાદીઓએ ભનશલજ્ઞાનભા ંલતકનના અભ્માવ ભાટે કઈ િશતન ઉમગ કમો ?  આંતય શનયીક્ષણ  
350.  યશળમન ળયીયળાસ્ત્રી ાલરૉલન કતૂયા યન અભ્માવ ળીખલાની કઈ િશતન  ંઉદાશયણ છે ?  અણબવધંાન શળક્ષણ  
351.  યંગસતૂ્ર ળાના ફનેરા શમ છે ?  DNA  

352.  યંગસતૂ્રભા ંઆલેરા જનીનતત્લના વમશૂને શ  ંકશ ેછે ?  જીનટાઈ  
353.  રૂફરૂ મ રાકાત કઈ િશતભા ંરેલાભા ંઆલે છે ?  મ રાકાત  
354.  યેરલે રેન, એયપ્રેન લગેયેના બમન વભાલેળ કમા પ્રકાયના શલકૃતબમભા ંથામ છે ?  હયક્્થશતજન્સમ બમ  
355.  રગ્ન કયલા ગભે યંત   વાથે જડામેરી જલાફદાયીલશન કયલાની તૈમાયી ન શમ તે કમા પ્રકાયન 

વઘંક કશલેામ ?  

અણબગભન-હયશયણ  

356.  રગ્ન ભાટે ફે ભનગભતા ાત્રભાથંી એકની જ વદંગી કયલાની શમ ત્માયે કમા પ્રકાયન વઘંક 

ઉદબલે છે ?  

અણબગભન-અણબગભન  

357.  રેખક, વાહશત્મકાય, લતકભાનત્ર અને વાભશમકના તતં્રીઓ લેચાણકાય, ઉદ્દઘક, લગેયેના કામોભા ં

પ્રગટ થતી બ દ્ધિ કઈ છે ?  

બાાકીમ બ દ્ધિ  

358.  રેખકભા ંકમા પ્રકાયની બ દ્ધિ લધ  શમ છે ?  બાાકીમ બ દ્ધિ  
359.  રશી જલા પ્રવગેં ઊબા થતા ંબમન વભાલેળ કમા પ્રકાયન બમભા ંથામ છે ?  ઈજા વફંશંધત બમ  
360.  રશીભા ંળકકયાના ંપ્રભાણન  ંશનમતં્રણ કયલા ભાટે ળેના ંઇન્સજેકળન રેલા ડે છે ?  ઇન્સ્ય ણરન  
361.  લમ લધલાની વાથે વ્મક્તતના લતકનભા ંપ્રગશતળીર પેયપાય થામ તેને શ  ંકશલેામ ?  શલકાવ  
362.  લગકખડંભા ંપ્રત્મામન ભાટે અત્મતં ળક્તતળાી અલયધક શ  ંછે ?  લગકખડં ફશાયન ઘોંઘાટ  
363.  લતકનલાદના પ્રણેતા કણ શતા ?  જેમ્વ ફી. લટ્વન  
364.  લધીભય, કપકા અને કશરયની શત્ર ટીએ કયેર પ્રમગ કમા નાભે જાણીત છે ?  પી-હપનાશભનન  
365.  લાણી શલકાવન ‘લાતાલયણ શવિાતં’ કમા લતકનલાદી ભનલૈજ્ઞાશનકે આપ્મ છે ?  ફી.એપ.ધ્્તનય  
366.  લાણીના રઘ ત્તભ એકભને શ  ંકશ ેછે ?  ધ્લશન એકભ  
367.  લાણીન  ંશનમતં્રણ ભગજના કમા ગાધક દ્વાયા થામ છે ?  ડાફા ગાધક  
368.  લાયંલાય શાથ ધમા કયલા એ કઈ શલકૃશત કશલેામ ?  અશનલામક હિમા દફાણની શલકૃશત  
369.  લાલાઝડા, ાણી, ઊંચી જગ્માના બમન વભાલેળ કમા પ્રકાયના બમભા ંથામ છે ?  નૈવણગિંક માકલયણ વાથે વફંશંધત 

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 વભજલાભા ંકઈ િશત મગ્મ છે ?  વ્મક્તત અભ્માવ િશત  
373.  શલદ્યાથીના વાચા ઉત્તય ફદર શળક્ષક ચશયેા ય ક્્ભત રાલે છે તે કમા પ્રકાયન  ંસ  દઢક ગણામ ?  શકાયાત્ભક અળાસ્બ્દક  
374.  શલભાન, લશાણ, ભટય, આગગાડી ચરાલનાયાઓ, ણચત્રકાય, ્થશતઓ, શળલ્ીઓ, ઈજનય, ળસ્ત્રહિમા 

કયનાયાઓભા ંકેલા પ્રકાયની બ દ્ધિ લધાયે પ્રભાણભા ંશમ છે ?  

અલકાળી  

375.  શલશલધ વલેંદનના વકેંતને જેલા કે, રસ્ષ્ટ, શ્રલણ, દફાણ, ીડા લગેયેને ગ્રશણ કયી ભક્્તષ્ક છારભા ં

આલેર કેન્સરભા ંભકરલાન  ંકામક કન  ંછે ?  

થેરેભવ  

376.  શલશ્વની વોપ્રથભ બ દ્ધિકવટી કઈ બાાભા ંયચાઈ શતી ?  ફે્રન્સચ  
377.  શલશ્વની વોપ્રથભ બ દ્ધિકવટીની યચના કણે કયી શતી ?  આલ્ફે્રડણફને  
378.  શલશ્વની વોપ્રથભ ભનશલજ્ઞાનની પ્રમગળાા કમા દેળભા ં્થાઈ શતી ?  જભકની  
379.  શલશ્વબયભા ંજાણીતી ‘અણબરૂણચ વળંધશનકા’ કઈ ગણામ છે ?  ્રોંગની અણબરૂણચ  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન કય અથલા રૂફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માકયણ-વાહશત્મ, ગણણત, તકક ળક્તત(Reasoning), English લગેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભાં જડાલી ઉત્તભ કાયહકદી ફનાલ.  

380.  શલશ્વ્ની વોપ્રથભ ભનશલજ્ઞાનની પ્રમગળાા કમાયે ્થાઈ શતી ?  1879  
381.  વદૃ્ધિ ળેના ય આધાહયત શમ છે ?  લાયવ  
382.  વદૃ્ધિની પ્રહિમા કમાયથી ળરૂ થામ છે ?  ગબાકધાનથી  
383.  વધૃ્ધ્ધ કેટરા લક સ ધીભા ંતેની ણૂક કક્ષાએ શોંચે છે ?  18-19 લક  
384.  વ્મક્તત તાના જીલનભા ંઆલેગને વભતર કયલાના જે પ્રમત્ન કયે છે તેને શ  ંકશ ેછે ?  આલેગ શનમતં્રણ  
385.  વ્મક્તત તાનાભા ંયશરેા આલેળ કઈ ફીજી વ્મક્તતભા ંયશરેા છે એવ  ંકઈ ફચાલપ્રય ક્તતભા ંજણાલે છે 

?  

પ્રકે્ષણ  

386.  વ્મક્તત તાનાભા ંયશરેા આલેળ તાનાભા ંનહશ ણ ફીજી વ્મક્તતભા ંયશરેા છે. આવ  ંકઈ 

ફચાલપ્રય ક્તતભા ંજણાલે છે ?  

પ્રકે્ષણ  

387.  વ્મક્તત વાઈકર ચરાલતા ંળીખે તેભા ંકમ શવિાતં ઉમગી ફને છે ?  પ્રમત્ન અને ભરૂન  
388.  વ્મક્તતઓને મ ઝંલતી ભાનશવક વભ્માઓના ઉકેર ભાટે ભનશલજ્ઞાનની કઈ ળાખા અક્્તત્લભા ંઆલી 

છે ?  

વરાશ ભનશલજ્ઞાન  

389.  વ્મક્તતગત તપાલત વતંલા કઈ શળક્ષણ િશત લધાયે ઉમગી છે ?  અણબિશભક અધ્મમન િશત  
390.  વ્મક્તતત્લ અંગે કણે એવ  ંકથન કય ું છે કે ‘દયેક વ્મક્તતભા ંવદં કયલાની અને વજૉલાની ળક્તત’ શમ 

છે ?  

એડરય  

391.  વ્મક્તતત્લ ભાન ભાટે કઈ િશત ઉમગી છે ?  પ્રકે્ષણ  
392.  વ્મક્તતત્લ ભાન ભાટેના ળાશીના ડાઘાની કવટીની યચના કણે કયી શતી ?  શયભાભ યયળાક  
393.  વ્મક્તતના અન બલન  ંમૂ વ્મક્તતની કઈ ફાફતભા ંયશે  ંછે ?  ચેતન અલ્થાભા ં 
394.  વ્મક્તતના જીલન શલળે ઊંડી ભાહશતી ભેલલા કઈ િશત ઉમગી છે ?  આંતય શનયીક્ષણ  
395.  વ્મક્તતના લતકનના ધયણ અને શનમભ ળીખલાની વાભાજજકયણની પ્રહિમા કમા ંસ ધી ચા  યશ ેછે ?  શળશ  અલ્થાથી  ખ્તાલ્થા સ ધી  
396.  વ્મક્તતની વાભાજજક આંતયહિમા ળેભા ંથામ છે ?  જૂથ  
397.  વ્મક્તતની વાભાજજકતા, મલૂ્મ, લરણ, પે્રયણાઓ અને આદળો કમા જૂથભા ંશલકાવ ાભે છે ?  પ્રાથશભક  
398.  વ્મક્તતને વાઈકર ચરાલતા ંઆલડતી શમ ત તેને ્કટૂય ચરાલતા ંળીખલાભા ંવયતા યશ ેછે. આ 

કમા ંશળક્ષણ વિંભણન  ંઉદાશયણ છે ?  

શલધામક  

399.  વ્માકયણના શનમભ માદ યાખલાની ્મશૃત કમા ંપ્રકાયની ્મશૃત છે ?  અથાકત્ભક  
400.  ળયીયના શરનચરનન  ંશનમભન, વકંરન અને વય ફનાલલાન  ંકામક કણ કયે છે ?  નાન  ંભગજ  
401.  ળયીયની કઈ ગ્રથંીને ‘વલોયી’ ગ્રથંી કશ ેછે ?  ભક્્તષ્ક ગ્રથંી  
402.  ળયીયની દયેક હિમાન  ંશનમતં્રણ કણ કયે છે ?  ચેતાતતં્ર  
403.  ળયીયભા ં‘ઇ્ય ણરન’ કમા ંબાગભા ંઉત્ન્ન થામ છે ?  ્લાદ શિંડ  
404.  ળયીયભા ંથતા ંયાવામણણક પેયપાયથી શલશલધ ગ ણભા ંથત પેયપાય એટરે શ  ં?  શલકાવ  
405.  ળાના ંકાયણે અંગત જીલનભા ંઉણ અને વાભાજજક વઘંોભા ંલધાય જલા ભે છે ?  ગીચતા  
406.  ળાયીહયક દના આધાયે લાતપ્રકૃશત, શત્ત પ્રકૃશત અને કપ પ્રકૃશત્તલાી વ્મક્તત એલા વ્મક્તતત્લના ત્રણ 

પ્રકાય ળેભા ંદળાકવ્મા છે ?  

ચયક વહંશતા  

407.  ળાયીહયક પે્રયણાને કેલી પે્રયણા તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે ?  પ્રાથશભક  
408.  ળાસ્ત્રીમ અણબવધંાન અંગેન કમા ંભનલૈજ્ઞાશનકન પ્રમગ જાણીત છે ?  ાલરૉલ  
409.  ળાસ્ત્રીમ અણબવધંાનના પ્રમગ વાથે કન  ંનાભ વકંામે  ંછે ?  ાલરલ  
410.  ળાસ્ત્રીમ અણબવધંાનને ણફજા કમા ંનાભે ઓખલાભા ંઆલે છે ?  પ્રશળષ્ટ અણબવધંાન  
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411.  ળાાભા ંફેર લાગતા ંજ શલદ્યાથીઓ પ્રાથકનાખડંભા ંફેવી પ્રાથકના ળરૂ કયે છે. – આ કમા પ્રકાયન  ં

અધ્મમન કશી ળકામ ?  

ળાસ્ત્રીમ અણબવધંાન  

412.  શળક્ષક-શલદ્યાથી લલચે અગત્મન  ંભાધ્મભ કય  ંછે ?  પ્રત્મામન  
413.  શળક્ષણકે્ષતે્ર ળાસ્ત્રીમ અણબવધંાનના પ્રમગ કણે કમાક શતા ?  આઈ.ી. ાલરલ  
414.  ળીખલાના કમા ંપ્રકાયના પ્રમગભા ં‘પ્રરફન’ન ઉમગ લધ  અગત્મના ધયાલે છે ?  અણબવધંાન  
415.  ળીખલાની હિમાભા ંઅણબવધંાનના કેટરા પ્રકાય ડે છે ?  ફે  
416.  ળીખલાની વાદાભા ંવાદી િશત કમા ંનાભે ઓખલાભા ંઆલે છે ?  અણબવધંાન  
417.  ળેનાથી શલધામક ભનલરણ શલકાવ ાભે છે ?  ળાસ્ત્રીમ અણબવધંાનથી  
418.  ળેનાથી શલધામક ભનલરણ શલકાવ ાભે છે ?  ળાસ્ત્રી (પ્રશળષ્ટ) અણબવધંાન  
419.  ળૈળલાલ્થા જન્સભથી કેટરા લક સ ધીના વભમગાાને કશ ેછે ?  2 લક  
420.  શ્રાવ્મ વાલેંદશનક ્મશૃત કેટરા વભમની શમ છે ?  2 વેકન્સડ  
421.  શ્વાવને છાતીભા ંબયલાની હિમાને શ  ંકશ ેછે ?  યૂક  
422.  શ્વાવલછાવ, શદમના ધફકાયા તથા ચારલા અને ઊંઘલા જેલી હિમાઓન  ંશનમતં્રણન  ંકામક કના દ્વાયા 

થામ છે ?  

ભગજ ્કંધ  

423.  વત્તાની તીવ્ર પે્રયણાથી વ્મક્તત કેલી ફની ળકે છે ?  વયમ ખત્માય  
424.  વભસ્ષ્ટલાદી અણબગભ કણે આપ્મ ?  ભેતવ લધીભય  
425.  વભાન ગ ણરક્ષણ ધયાલતા પ્રમગાત્ર ય વભમના ફચાલ ભાટે એકવાથે અભ્માવ કઈ િશતભા ં

કયલાભા ંઆલે છે ?   

ત રનાત્ભક  

426.  વરાશ ભનશલજ્ઞાન અંતગકત મ ૂઝંામેર કે મ ૂઝંલણ અન બલતી વ્મક્તતને શ  ંકશલેાભા ંઆલે છે ?  વરાશાથી  
427.  વરાશકાય વરાણથી પ્રત્મે કઈ રાગણી ફતાલી તેન શલશ્વાવ જીતી ળકે છે ?  યાન ભશૂત  
428.  વકેંત કે વદેંળાઓને ભકરલાની અને ઝીરલાની પ્રહિમા એટરે શ  ં?  પ્રત્મામન  
429.  વદેંળાલશનના ભાધ્મભને શ  ંકશ ેછે ?  પ્રણારી  
430.  વળંધનભા ંકઈણ પ્રકાયના લૂકગ્રશ, ભનલરણ યહશત મલૂ્માકંનને શ  ંકશ ેછે ?  શલશ્વવનીમતા  
431.  વાજત્લક, યાજવી અને તાભવી એલા ત્રણ વ્મક્તતત્લ પ્રકાય ળેભા ંફતાલલાભા ંઆવ્મા છે ?  બાયતીમ દળકનળાસ્ત્રભા ં 
432.  વાધનરૂ અણબવધંાનને ણફજાં કમા ંનાભે ઓખામ છે ?  કાયક અણબવધંાન  
433.  વાભાજજક કાભચયી અંગેના ંવળંધન કણે કમાક છે ?  રેટની  
434.  વાભાજજક ફાફત અંગેની વભ્મા કઈ છે ?  અશતળમ લ્તી  
435.  વાભાન્સમ બ દ્ધિ ધયાલતી વ્મક્તતઓન બ દ્ધિઆંક કેટર શમ છે ?  90થી 110  
436.  વાભાન્સમ લવતીના કેટરા ટકા વ્મક્તતઓન બ દ્ધિઆંક 130થી લધાયે શમ છે ?  2%  
437.  વાભાન્સમત: વ્મક્તતન તાત્કાણરક ્મશૃતશલ્તાય કેટ્ર શમ છે ?  7 + 2  

438.  શવદ્ધિપે્રયણા, વરંગ્નતાની પે્રયણા અને વત્તાની પે્રયણાઓન વભાલેળ કઈ પે્રયણાભા ંથામ છે ?  ભનશલજ્ઞાશનક પે્રયણા  
439.  સમૂકપ્રકાળના વાત યંગ ‘જાનીલારીીનાયા’ને ટૂંકભા ંવભજવ  ંએ કન  ંદષ્ટાતં ગણામ ?  ્મશૃત લધાયલાન  ં 
440.  વોપ્રથભ ઇ.વ. 1920ભા ંભનયગના ઉચાયભા ંઅણબવધંાનના શવિાતંન ઉમગ કણે કમો શત ?  લૉટ્વન  
441.  વોપ્રથભ બ દ્ધિ કવટી કણે યચી ?  ણફને-વામભન  
442.  વોપ્રથભ બ દ્ધિ કવટીની યચના કમા લે થઈ શતી ?  1905  
443.  સ્્કનયન કાયક અણબવધંાનન ઉંદય અને કબતૂયન અભ્માવ ળીખલાની કઈ િશત વાથે જડામેર છે 

?  

અણબવધંાન શળક્ષણ  
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વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માકયણ-વાહશત્મ, ગણણત, તકક ળક્તત(Reasoning), English લગેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભાં જડાલી ઉત્તભ કાયહકદી ફનાલ.  

444.  ્કીનયન  ંપ્રદાન કમા કે્ષતે્ર ભશત્લન  ંછે ?  કાયક અણબવધંાન  
445.  ્કીનયે કાયક અણબવધંાનન પ્રમગ કના ઉય કમો શત ?  કબતૂય  
446.  ્કીનયે તાના પ્રમગ કમા જીલ ય કમાક શતા ?  કબતૂય  
447.  સ્ત્રી ્લાતતં્ર્મ, પે્રભરગ્ન અને છૂટાછેડા પ્રત્મેના ંભનલરણભા ંકઈ ખાશવમતને કાયણે હયલતકન આલત  ં

નથી ?  

આંતયવફંધં  

448.  સ્ત્રીઓના યંગસતૂ્રની જડ કમા ંપ્રકાયના ંપ્રજજન કની ફનેરી શમ છે. ?  XX  

449.  સ્ત્રીઓને જાતીમ હ ભરાખયીથી ફચાલલાની પ્રવશૃત્તભા ંવ્મક્તતને સ્ત્રીઓની જાતીમ વતાભણી કયલાની 

ઇલછાના ઉકેર ભાટેની કઈ ફચાલપ્રય ક્તત પ્રશતણફિંણફત થામ છે ?  

શલયધી બાલધાયણ  

450.  ્મશૃત ળબ્દ કઈ બાાના ળબ્દ યથી ઉતયી આલેર છે ?  રેહટન  
451.  ્મશૃત ળબ્દ કમા ંળબ્દ યથી ઉતયી આલેર છે ?  Menoria  

452.  ્લવાથકકતાન શવધ્ધાતં કણે આપ્મ છે ?  ભે્ર  
453.  શતાળા આિભકતા શલળેન કન ખ્માર જાણીત છે ?  પઈડ  
454.  શતાળા, દફાણ, વઘંક, દફાણ, આઘાત લગેયેને ભનબાય જન્સભાલતા ંકમા ંપ્રકાયના ભનબાયક કશ ેછે 

?  

ભનલૈજ્ઞાશનક  

455.  શયભાન વેયળાક નાભના ક્્લવ ભનલૈજ્ઞાશનકે કઈ પ્રશલશધ શલકવાલી શતી ?  ળાશીના ધાફાને  
456.  શલાભા ંકમ લાય  ઘટે ત લધ  વકૃ્ષ ઉછેયલા ડે ?  ઓક્તવજન  
457.  શલી ભનદ ફક વ્મક્તતન બ દ્ધિઆંક કેટર શમ છે ?  50 થી 69  
458.  હશિેહટવના ભત મ જફ કેલી વ્મક્તતઓ ઉતે્તજનળીર અને િધી શમ છે ?  યતત પ્રબાલી  
459.  હશિેહટવના ભત મ જફ કેલી વ્મક્તતઓ વહિમ અને આનદંી શમ છે ?  ીાશત્ત પ્રબાલી  
460.  હશિંદ  ળાસ્ત્ર પ્રભાણે શલકાવની પ્રથભ અલ્થા કઈ છે ?  બ્રહ્મચમાકશ્રભ  
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અધ્મમનના પ્રકાયો  

 (૧) અભબવધંાન દ્વાયા અધ્મન :  
 

ાલરોલ  -  તેભણે કુતયા ઉય પ્રમોગ કમો શતો. 
વવધ્ધાંત : પ્રફરનનો, વાભાન્મીકયણનો, બેદફોધનનો અને વલરોનનો  
ખોયાક : અનભબવવંધત ઉદ્દીક 

ઘટંડીનો અલાજ – અભબવવંધત ઉદ્દીક 

 

 (૨) કાયક અભબવધંાન :  
સ્સ્કનય -  [ TET  ]   તેભણે ઉંદય ઉય પ્રમોગ કમો શતો. 8 

શાથો દફાલલાની ક્રિમા – ક્રિમાત્પ્ભક પ્રતીક્રિમા 
વલભાન ઉડાલવુ ં– કૌળર  
વાદાભાં વાદી ળીખલાની ધ્ધવત – અભબવધંાન  
 

 (૩) પ્રમત્પ્ન અને ભરુ દ્વાયા : [ TET  ] 
ઈ.એર. થોનષડાઈક  - (૧૮૭૪-૧૯૪૯   તેભણે ઉંદય અને ભફરાડી ઉય 
પ્રમોગો કમાષ શતા.  
વવધ્ધાંત : તત્પ્યતાનો,  અવયનો અને નુયાલતષનનો  
 

 (૪) આંતયસઝૂ દ્વાયા અધ્મન  

કોશરય, કોપકા અને લધાષમભય 

 
 
 
 
 



   

અધ્મમન અને ક્ષભતાવવક્ત્ધ્ધને અવય કયતા ંક્રયફો  

 
 પે્રયણા, ક્રયતલતા, લુાષનબુલો, તિયતા, વશશતેકુતા, વક્રિમતા, યવ અને 

ધ્માન, તાજેતયતા  
 

 

પ્રત્પ્મામન પ્રક્રિમાના ઘટકો 
 પે્રક, વકેંતીકયણ, વદેંળો, ભાધ્મભ, અવકેંતીકયણ, વદેંળો પ્રાપ્ત કયનાય, 

પ્રવતોણ, વલકે્ષ કે અલયોધ  

 
 

પ્રત્પ્મામન પ્રક્રિમાના પ્રકાયો  

 આંતક્રયક, લૈમક્ત્તિક, જૂથ, વમશૂ 

 એકભાગી પ્રત્પ્મામન : રશ્કયી અવધકાયીએ વૈવનકોને આેર હુકભ 

 ક્રિભાગી પ્રત્પ્મામન : વદેંળો આનાય અને સ્લીકાયનાય  
 અધોગાભી પ્રત્પ્મામન : ઉચ્ચ દયજ્જાલાી વ્મક્ત્તિ વનમ્ન દયજ્જાલાી વ્મક્ત્તિ 

વાથે પ્રત્પ્મામન કયે. દા.ત – વળક્ષક લગષભાં ળાંવત યાખલાનુ ંકશ.ે  
 ઊધ્લષગાભી પ્રત્પ્મામન : વનમ્ન દયકજ્જાલાી વ્મક્ત્તિ ઉચ્ચ દયજ્જાલાી 

વ્મક્તત વાથેનુ ંપ્રત્પ્મામન દા.ત – કભષચાયી ોતાના ભેનેજયને ક્રયોટષ  આે.  
 સ્ભસ્તયીમ પ્રત્પ્મામન : વભાન વ્મક્ત્તિઓ લચ્ચેનુ ંપ્રત્પ્મામન. દા.ત – વળક્ષક-

વળક્ષક અને વલધાથી-વલધાથી લચ્ચેનુ ંપ્રત્પ્મામન  
 ઔચાક્રયક પ્રત્પ્મામન : વળષ્ટાચાય કે વનમભ પ્રભાણે દા.ત - વૈવનક ઉરા 

અવધકાયીને વરાભી આે.  



   

 અનૌચાક્રયક પ્રત્પ્મામન : વળષ્ટાચાય કે વનમભ લગય થતુ ંપ્રત્પ્મામન દા.ત – 
વભત્રો-વભત્રો લચ્ચેનુ ંપ્રત્પ્મામન  

 ળાસ્દદક પ્રત્પ્મામન : જેભાં બાાનો ઉમોગ થતો શોમ. 

 અળાસ્દદક પ્રત્પ્મામન :  જેભાં બાાનો ઉમોગ ના થતો શોમ 

 પ્રત્પ્મક્ષ પ્રત્પ્મામન : વદેંળો ભોકરનાય અને સ્લીકાયનાય વાભવાભે શોમ. 
 અપ્રત્પ્મક્ષ પ્રત્પ્મામન :  વદેંળો ભોકરનાય અને સ્લીકાયનાય દુય શોમ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

ફચાલ પ્રયકુ્ત્તિઓ 

(૧) આિભકતા :  

     ઊ.દા:  

 કાભથી કંટાેરો વળક્ષક ફાકને ધભકાલે 

 ફાકને કોઈ ધભકાલે તો ફાક યભકડંુ તોડી નાખે છે 

(૨) પ્રકે્ષણ :   

ઊ.દા:  
 યભત-ગભતભાં શાયેર ટીભ ભેચ યેપયીનો દો કાઢે. 
 ઓછા ગણુ ભેલનાય વલધાથીઓ યીક્ષકનો દો કાઢે.  

(૩) ક્ષવતવૂતિ :  

       ઊ.દા: 

 અભબનેત્રી ફનલાનુ ંળક્ય ન ફનતાં રતાભગેંળકયે કંઠ વલકવાલી સપુ્રવવધ્ધ 
ાર્શ્ષગાવમકા ફન્મા.  

 બણલાભાં વાયો દેખાલ ન કયનાય વલધાથી યભત કે્ષતે્ર નાભના ભેલે.  

(૪) તાદાત્પ્મ્મ :  

 ક્રપલ્ભભાં વલરનને ભાયતાં જોઈ ોતે શીયો છે એભ ભાની ખળુ થામ. 

(૫) ઊધ્લીકયણ :  

      ઊ.દા :  

 પે્રભભાં વનષ્પતા ભતાં ઉતભ કવલ ફનવુ.ં  



   

ઊ.દા :  

    (૬) અભરપ્તતા :  

      ઊ.દા :  

 નાાવ થનાય વલધાથી ોતાના રૂભભાં બયાઈ યશ.ે  

(૭) ધ્માનાકષક : 

      ઊ.દા:  

 નન્નો બણલો, કજજમો કયલો. 
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માિીર્ી માટે મુાકાર્ 
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વલવલધ અલસ્થાઓ 

 ગબાષલસ્થા   વળશલુસ્થા  ક્રકળોયાલસ્થા  તરૂણાલસ્થા  ખુ્તાલસ્થા  

પ્રૌઢાલસ્થા  વધૃ્ધાલસ્થા  

ગબાષલસ્થા : જન્ભ લેુથી નલ ભક્રશના (લધ ુવકૃ્ત્ધ્ધ થામ છે. 

 વળશઅુલસ્થા : જન્ભથી ૫ લષ  
 ક્રકળોયાલસ્થા : ૬ થી ૧૨ લષ  

 તરૂણાલસ્થા : ૧૨ કે ૧૩ થી ૧૮ કે ૧૯ લષ  

 યલુાલસ્થા : ૨૦ થી ૪૦ લષ  

 પ્રૌઢાલસ્થા : ૪૦ થી ૬૦ લષ  

 વદૃ્ધા લસ્થા : ૬૦ લષથી છીના  
 

વલકાવના કે્ષત્રો 

(૧) ળાયીક્રયક વલકાવ : ઊંચાઈ, લજન, સ્નાયઓુનો વલકાવ 

(૨) ભાનવવક વલકાવ : તકષ , ઉકેર, બાા, વસં્કૃવિ, ખ્માર, બકુ્ત્ધ્ધ, વલચાય અને 
ક્રયલાય  

 ફાક ૨ લે ૨૭૨ ળદદો ફોરે 

 ૫ લે ૨૦૦૦ ળદદો ફોરે 

 ૧૨ લે ૧૦,૦૦૦ ળદદો ફોરે  

   (૩) વાંલેભગક વલકાવ : બમ, િોધ, ગસુ્વો, પે્રભ, ઈાષ, પ્રવન્નતા અને શષ. [ TET  ] 

   (૪) વાભાજજક વલકાવ : ભાતા-વતા, ળાા, કંુટંુફ વાથેના વફંધો.  વરાભતીની, 
પ્રવતષ્ઠાની અને વાભાજજક સ્લીકૃતીની  



   

વલાાંગી વલકાવને અવય કયતા ંક્રયફો  [ TET  ] 

 

 લાયવો > લાતાલયણ > ક્રયતલતા > ઉત્પ્પે્રયણા  

 

ઉત્પ્પે્રયણા ના કામો [ TET  ] 

 તે કામષનો પ્રાયંબ કયાલે છે 

 ક્રિમાઓને ગવતળીરતા અાલે છે.  
 જમાં સધુી ધ્મેમ પ્રાપ્ત ના થામ ત્પ્માં સધુી ક્રિમાઓને વનવિત ક્રદળા તયપ દોયે 

છે.  

અનકુુરનની વભસ્માના ંકાયણો 

   (૧) લાતાલયણ જન્મ અલયોધો 
   (૨) વઘંષજન્મ અલયોધો  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Knowledge World ભેગેભઝનના 

ાછરા અંકો ભાટે મરુાકાત 

રો.......... 

www.krkatariya.blogspot.com/ 

www.krkatariya.blogspot.com


   

બકુ્ત્ધ્ધઆંક [ TET  ] 

 
 બકુ્ત્ધ્ધ આંક નો ખ્માર ટભષને આપ્મો શતો.  

 સતુ્ર       બધુ્ધિ આંક =
માનવસક િય 

િાસ્ર્વિક કે શારીહરક િય 
× 100 

 

બકુ્ત્ધ્ધ આંક બકુ્ત્ધ્ધ કક્ષા રોકવમશૂના ટકા 

૧૪૦ થી લધ ુ અવત ઉિભ બકુ્ત્ધ્ધ ૧.૦ 

૧૩૦ થી ૧૩૯  અવત વલળે બકુ્ત્ધ્ધ ૨.૫  

૧૨૦ થી ૧૨૯  વલળે બકુ્ત્ધ્ધ ૮.૦ 

૧૧૦ થી ૧૧૯  અવધક વાભાન્મ બકુ્ત્ધ્ધ ૧૬.૦  

૯૦ થી ૧૦૯  વાભાન્મ બકુ્ત્ધ્ધ ૪૫.૦ 

૮૦ થી ૮૯  ન્યનૂ બકુ્ત્ધ્ધ ૧૬.૦ 

૭૦ થી ૭૯  અવધક ન્યનૂ બકુ્ત્ધ્ધ ૮૦ 

૬૦ થી ૬૯ ભદં બધુ્ધી ૨.૫  

૬૦ થી ઓછો  મઢૂ બકુ્ત્ધ્ધ ૧.૦ 

 

બકુ્ત્ધ્ધ ભાનની કવોટીઓ 

 

 બકુ્ત્ધ્ધ ભાનની કવોટીઓના કુર ફે પ્રકાયો છે. 
(૧) વ્મક્ત્તિગત અને (૨) વામકુ્રશક  

 વ્મક્ત્તિગત ભાં કુર ૩ પ્રકાયો ડે છે. 
(૧) ળાસ્દદક (બાાનો ઉમોગ થતો શોમ 



   

(૨) અળાસ્દદક ( બાાનો ઉમોગ ના થતો શોમ)  
(૩) ક્રિમાત્પ્ભક ( ક્રિમાનો ઉમોગ થતો શોમ )  

 વામકુ્રશકભાં ણ ૨ પ્રકાયો ડે છે. ળાસ્દદક અને અળાસ્દદક  
 

સ્ભયણના તફક્કા  [ TET  ]  

 

 વકેંતાકન >  વચંમ > નુ: પ્રાક્ત્પ્ત > પ્રત્પ્મભબજ્ઞા > વલચાયણા  

 

યવના પ્રકાય 

 કુદયતી યવ અથલા વાશજજક યવ > કેલામેરો યવ  અથલા 
વંાક્રદત યવ  

યવ ભાનની ક્ત્ધ્ધ્તઓ 

 

 સ્રોંગની વ્માલવાવમક અભબરુચી વળંોધવનકા 
 ફુડયની પ્રાથવભતતા વળંોધવનકા  

 

ધ્માન ય અવય કયતા ંક્રયફો 
 

 ફાહ્ય ક્રયફો : ( ઉદ્દીકની તીવ્રતા, ગવત, કદ, યંગ, નલીનતા, વલભતા કે 
વલયોધ અને નુયાલતષન )  

 આંતક્રયક ક્રયફો : ( યવ કે અભબરુચી, વળક્ષણ અને તારીભ, જરૂક્રયમાત, 
ભનોલરણ, ળાક્રયયીક-ભાનવવક ક્સ્થવત અને લૂાષનબુલ  



   

 ધ્માન વલસ્તાયના ભાન ભાટે ટેભચટોસ્કો નો ઉમોગ થામ છે.   
 ધ્માન વલસ્તાય અંગેનો વૌપ્રથભ પ્રમોગ ૧૮૫૪ ભાં વય વલભરમભ શવેભલ્ટને 

કમો શતો. 

 

વઘંષના પ્રકાયો 
 (૧) અભબગભન – અભબગભન : ફનેં ભનગભતી લસ્તઓુભાંથી કોઈ એક વદં 

કયલાની ક્રિઘા શોમ ત્પ્માયે આ વઘંષ ઉદબલે છે.  
દા.ત – ભશિલના પ્રવગેં ફે એકવયખા વાયાં કડાં ભાંથી કમાં કડાં શયેલાં 
તેની ક્રિઘા. 
દા.ત – કોઈ કામષિભભાં ફે વયખા વભમે ફનેં જગ્માએ જલાનુ ંથામ ત્પ્માયે થતી 
ક્રિઘા. 
 

 ક્રયશયણ – ક્રયશયણ : વ્મક્ત્તિ વભક્ષ ઉક્સ્થત થતા ફનેં વલકલ્ો અનાકષક  
કે અણગભતા શોમ ત્પ્માયે. 
દા.ત – આગ કલૂો અને ાછ ખાઈ  
દા.ત – યસ્તા ઉય જતા શોઈએ ત્પ્માયે જભણી ફાજુએ જઈએ તો રક નીચે 
આલી જલાની ફીક અને ડાફી ફાજુ જતા જોઈએ ત્પ્માયે ગામની શડપેટભાં 
આલી જલાની ફીક.  
 

 અભબગભન – ક્રયશયણ : એક જ વલકલ્ શોમ યંત ુતે આકષક  કે અનાકષક 
રાગે, તેભાંથી એક જ વલકલ્ વાયો રાગે છે અને તે સ્લીકાયલાનુ ંભન થામ છે. 
યંત ુલધ ુવલચાયતાં તે વલકલ્ ખયાફ તેભજ અસ્લીકામષ ણ રાગે ત્પ્માયે આ 
વઘંષ ઉદબલે છે.  



   

દા.ત – યલુતી રગ્ન ભાટે સ્લીકાયલા જેલી રાગે, યંત ુાછથી ભાક્રશતી ભે 
છે કે તે યલુતી આિભક, ખચાષ અને વલર્શ્ાવઘાતી છે ત્પ્માયે યલુતી જીલન 
વાથી તયીકે અસ્લીકામષ રાગે છે. 
 

 ફેલડો અભબગભન ક્રયશયણ : ફે વલકલ્ો શોમ તે વલધામક તેભજ વનેધક 
શોમ ત્પ્માયે આ વઘંષ થામ છે. 
દા.ત – વલદેળી ગ્રીન કાડષ ધયાલનાય વ્મક્ત્તિ તયપથી રગ્નનો પ્રસ્તાલ ભે 
ત્પ્માયે રગ્ન થામ અને વલદેળ જલા ભે યંત ુયાધીનતાનો ડય રાગે, ફીજી 
ફાજુ રગ્નના પ્રસ્તાલનો ઈન્કાય કયલાભાં આલે તો યાધીનતાથી ફચી ળકામ 
ણ વલદેળ જલાની તક ગભુાલલી ડે.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

વ્મક્ત્તિત્પ્લના પ્રકાયો 
 યુગંના ભતે – અંતમુષખી અને ફક્રશમુષખી 
 ળેલ્ડના ભતે – ફાહ્યસ્તય, ભધ્મસ્તય, આંતયસ્તય 

 કેળભયના ભતે – ભેદપ્રધાન, અક્સ્થપ્રધાન, સ્નાયપુ્રધાન 

 સ્પ્રેંગયના ભતે – વૈધ્ધાવંતક, યાજકીમ, વાભાજજક, આવથિક, વૌદ્ર્યાત્પ્ભક 
અને ધાવભિક  

 

 

જમા ંવમાજેના ફોધાત્પ્ભક વલકાવના તફક્કા  
  

 વાંલેદવનક – કાયક તફક્કો : જન્ભ થી ૨ લષ  
 લૂષ – ક્રિમાત્પ્ભક તફક્કો : ૨ થી ૭ લષ 
 મતૂષ – ક્રિમાત્પ્ભક તફક્કો : ૭ થી ૧૨ લષ  [ TET  ] 
 અમતૂષ – ક્રિમાત્પ્ભક તફક્કો : ૧૨ લષથી આગ  

 

 

 

 

 



   

વળક્ષણ વિંભણ 

 

 વલધામક વળક્ષણ વિંભણ – અગાઉ ભેલેર વળક્ષણ લતષભાન વળક્ષણને વય 
ફનાલે છે. 
દા.ત – ભચત્રકરાનુ ંવળક્ષણ ભશેંદી મકુલાના વળક્ષણભાં વશામ કયે છે .  
 

 વનેધક વળક્ષણ – બાયતભાં ડાફી ફાજુએ ડ્રાઈવલિંગ ળીખેર વ્મક્ત્તિ અભેક્રયકાનુ ં
જભણી ફાજુનુ ંડ્રાઈવલિંગ ળીખતાં મશુ્કેરી અનબુલે છે.  
દા.ત – અંગ્રજી ટાઈવિંગ કયતી વ્મક્ત્તિને ગજુયાતી ટાઈવિંગ કયતાં મશુ્કેરી 
ડે છે.  

 

 શનૂ્મ વિંભણ –  
દા.ત – વસં્કૃતનુ ંવળક્ષણ ગભણત ના વળક્ષણ ઉય કોઈ અવય કયતુ ંનથી.  
દા.ત – લાંવી લગાડલી તેનાથી બાા વળક્ષણ ઉય કોઈ અવય થતી નથી.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Alpesh R.Patel
Daily Visits for Exam Materials
www.Eduguj.in



   

કેટરાક અગત્પ્મના ટૂંકા પ્રશ્નો 
 

 ભોફાઈર કે કોમ્પ્યટુય ચરાલલાં કે લાયલા ં - વાધનરૂ અભબવધંાન  
[ TET  ] 

 આદળષલાદના પ્રણેતા – વોિેક્રટવ, પ્રેટો, ેસ્ટોરોજી, ફકષર 

 પ્રકૃવિલાદીઓ – શફષટ સ્ેન્વય, રૂવો, ટાગોય, એક્રયસ્ટોટર અને ફ્રોફેર  

 વ્મલશાયલાદ – જશોન ડયઈૂ, ચાલ્વષ વષ  

 વયંચનાલાદ – વુટં અને ટીચનય 

 વભસ્ષ્ટલાદ – ભેતવ લધાષમભય, કોશરય, કોપકા 
 ભનોવલશ્રેણ લાદ – વવિંગ્ભડં ફ્રોઈડ 

 ભાનલતાલાદી અભબગભ – અબ્રાશભ ભેસ્રો  

 ળાશીના ડાઘાની કવોટી – યોયળાક [ TET  ] 
 એવભર સુ્તક – રૂવો 
 ળક્ત્તિ ભનોવલજ્ઞાનનો વવધ્ધાંત – ક્રિવિમન ફનાષડ 

 લૈક્ત્તિક ભનોવલજ્ઞાન – એડરય 

 અભબપે્રયણાનો વવધ્ધાંત – યુગં  

 બકુ્ત્ધ્ધ કવોટી – આરફે્રડ ભફન [ TET  ] 
 ફા લાનયો ય પ્રમોગો કયનાય – શારો  
 ફાકનો બકુ્ત્ધ્ધઆંક ળોધલાનુ ંસતૂ્ર – ટભષન [ TET  ] 
 ફહુરક =     𝟑 𝐌 −  𝟐  𝐱 − 

 

 ભધ્મક =      𝐱−  =
𝐄𝐱𝐢

𝐧
 

 

 ભધ્મસ્થ =    𝐌 =
 𝐧+𝟏 

𝟐
 










