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1. મનોવિજ્ઞાન માનિી અને પ્રાણીિર્તનનયું વિજ્ઞાન છે,કોણે કહ્યું છે ? 

A) સી.ટી મોર્તન       ANS. સી.ટી.મોર્ગન  

B) િોટસન  

C) હેન્ન્રી 

D) બનતહાટત  

2. મનોવિજ્ઞાન ની કેટલી શાખો છે? 

A) ૨૦        ANS.   12  

B) ૧૫ 

C) ૧૨ 

D) ૧૪ 

3. પ્રેરણા માટે કયો શબ્દ િપરાય છે? 

A) TO MOVE       ANS.  MOTIVATION  

B) MOTIVATION  

C) MOVE 

D) MOTIVE 

4. પ્રેરણાચક્ર ના ર્બ્બકાઓ કેટલા છે? 

A) ચાર        ANS. ત્રણ  

B) ત્રણ  

C) બે 

D) પાુંચ  

5. પ્રેરણા ની પથાવમક પ્રેરણા કઈ છે? 

A) ભૂખ        ANS. ભખૂ  

B) જાર્ીય  

C) સામાવિક  

D) આત્મર્ૌરિ  

6. પ્રાથવમક પ્રેરણા ના પ્રકારો કેટલા છે  

A) બે        ANS. ચાર  

B) ત્રણ 

C) ચાર 

D) પાુંચ  

7. નર પ્રાણીના જાર્ીય ગ્રુંથીમાુંથી કયા હોમોન્ન્સ ઉત્પન થાય છે? 

A) એસ્ત્રોજીન્ન્સ       ANS. એન્ડ ર્ ોજીન્ડસ   

B) એન્ન્ ર્ ોજીન્ન્સ  

C) પ્રોલેક્તીન  

D) હોમોન્ન્સ  

8. કેિા ઉું દર ને પ્રોલેવક્તન ઇન્ન્િકે્શન આપિામાું આિે છે? 

A) પ્રોલેક્તીન        ANS. પ્રોલકે્તીન  

B) એન્ન્ ર્ ોજીન્ન્સ  

C) હોમોન્ન્સ  



D) એસ્ત્રોજીન્ન્સ  

9. ભૂખનયું વનયુંત્રણ કરનારા કેન્ન્રો કયા આિેલા છે? 

A) હાયપોથેલેમસ      ANS. હાયપોથેલમેસ  

B) હોમોનસ  

C) ઉતે્તિક  

D) ભયખશામક  

10. વસવિપ્રરેણા અને બયવિ િચ્ચનેો સહસુંબુંધાક કેટલો છે? 

A) ૦.૪૦       ANS. ૦.૪૦   

B) ૦.૨૦ 

C) ૨.૦૦ 

D) ૦.૦૫ 

11. મનોવિજ્ઞાન સભાનર્ા કે ચેર્નાનયું વિજ્ઞાન છે. એમ કોણે કહ્યું છે? 

A) િોટસન        ANS. વિલ્હેમિ ુંન્ડટ 

B) વિલ્હેમ િયુંન્ન્ટ 

C) સી.ટી.મોર્તન  

D) શાખર્ર 

12. મનોવિજ્ઞાન ની  સૌપ્રથમ પ્રયોર્શાળાની સ્થાપના ક્યાર ેથઇ હર્ી? 

A) 1875       ANS. 1879  

B) 1879 

C) 1885 

D) 1905 

13. મનોવિજ્ઞાન ના ધ્યયેો કેટલા છે? 

A) બે         ANS. ત્રણ  

B) ત્રણ  

C) ચાર  

D) આઠ  

14. મનોવિજ્ઞાનની કઈ શાખાના ક્ષેત્રમાું સૌથી િધય મનોિજૈ્ઞાવનકો કાયત કર ેછે? 

A) પ્રાયોવર્ક મનોવિજ્ઞાન     ANS. વચવિત્સા મનોવિજ્ઞાન   

B) સમાિલક્ષી મનોવિજ્ઞાન  

C) ઔધોવર્ક મનોવિજ્ઞાન  

D) વચવકત્સા મનોવિજ્ઞાન  

15. મનોવિજ્ઞાન એ એક વિજ્ઞાન છે, એમ કહેિયું િધય યોગ્ય છે? 

A) િવૈિક        ANS. િાર્ગનીિ  

B) સામાવિક 

C) િાર્તનીક  

D) પ્રાયોવર્ક  

16. મનોવિજ્ઞાન ગ્રાહકોના િર્તનના વભન્ન વભન્ન પાસાઓનો અભ્યાસ કર ેછે? 

A) શાળાકીય        ANS. ઉપભોક્તા  

B) ઉપભોક્તા  

C) િનસમયદાય  

D) રમર્ર્મર્નયું  

17. પ્રેરણા એ વ્યવક્તની પ્રિયવર્ માટે પ્રેરનારું  આુંર્વરક પવરબળ છે, આ કોણે કહ્યું છે? 

A) સી ટી મોર્તન       ANS. એચ ઈ.રે્રટે  

B) એચ.ઈ.ર્રેટે  



C) િ.ેપી.ર્ીલ્ફદત   

D) એન.એલ.મન  

18. પ્રેરણા માટે કયો શબ્દ િાપરિો િધય યોગ્ય છે? 

A) ઈચ્છા        ANS. જરૂરીયાર્  

B) હેર્ય  

C) ધ્યેય  

D) િરૂવરયાર્  

19. પ્રેરણામાપનની મયખ્ય કેટલી પિવર્ઓ છે? 

A) ત્રણ        ANS. પાુંચ   

B) ચાર 

C) પાુંચ 

D) છ  

20. િઠરના સુંકયચનોને લીધે ભૂખ લાર્ે છે, એમ કોણે કહ્યું છે? 

A) કેનન        ANS. િેનન  

B) હાલો 

C) શાખર્ર 

D) મોર્તન  

21. ભૂખ અને ર્રસની પ્રેરણાના કેન્ન્રો ક્યા આિેલા છે? 

A) કરો્રજ્જય         ANS. હાયપોથેલમેસ 

B) થેલેમસ 

C) હાયપોથેલેમસ 

D) લુંબમજ્જા  

22. સેન્ન્હની પ્રરેણા અુંર્નેો પ્રાયોવર્ક અભ્યાસ કોણે કાયો છે? 

A) શાખટર       ANS. હાલો 

B) હાલો 

C) મોર્તન  

D) કેનન   

23. સુંપકતની પ્રેરણા અુંર્નેો પ્રાયોવર્ક અભ્યાસ કોણે કાયો છે? 

A) શાખટર       ANS. શાખટર  

B) કેનન 

C) મોર્તન 

D) કેનન  

24. વ્યવક્તની વસવિની પ્રેરણાનયું માપન કોના રારા કરિામાું આિે છે? 

A) T.K.T.       ANS. T.A.T. 

B) A.T.K.T. 

C) T.A.T. 

D) A.T.A. 

25. આિેર્ એક િવટલ છે? 

A) પ્રવર્વક્રયા        ANS. અન ભિ  

B) અનયભિ  

C) ઘટના  

D) પ્રેરણા  

26. આિેર્ એટલે ચેર્ાર્ુંત્રની ક્ષયબ્ધાિસ્થા આિેર્ની આ વ્યખ્યા કોણે આપી છે? 

A) મોર્તન        ANS. િ ્િથગ અને માિગ િીસ  



B) લીન્ન્્સે  

C) િય્િથત અને માકતિીસ  

D) સી.ટી.મોર્તન  

27. આિેર્ના મયખ્ય કેટલા પાસાઓ છે? 

A) ત્રણ        ANS. ચાર  

B) ચાર 

C) છ  

D) આઠ  

28. આિેર્ દરવમયાન કઈ મજ્જાર્ુંત્ર સવક્રય બને છે? 

A) કેન્ન્રીય        ANS. સ્િયસુંચાવલર્  

B) આુંર્વરક  

C) શારીવરક  

D) સ્િયસુંચાવલર્  

29. કઈ ગ્રુંથીના સ્ત્રાિ સીધા લોહીમાું ભળે છે? 

A) લાળ ગ્રુંથીઓ       ANS. અુંર્:સ્ત્રાિી ગ્રુંવથઓ 

B) અુંર્:સ્ત્રાિી ગ્રુંવથઓ 

C) બહીસ્ત્રાિી ગ્રુંવથઓ 

D) પ્રસ્િદે ગ્રુંવથઓ 

30. ત્િચાની વિદ્યયર્ અિરોધ શવક્ત માટે કયયું યુંત્ર િપરાય છે? 

A) ઇલેક્ટર ોકાવ ત્યોગ્રાફ       ANS. રે્લ્િેનોમીટર 

B) ર્ેલ્િેનોમીટર 

C) થમોમીટર 

D) પ્યયપીલોમીટર 

31. મવસ્ર્ક ર્રુંર્નયું માપન શેના દ્વ્રારા કરિામાું આિે છે? 

A) ECG       ANS. EEG 

B) EEG 

C) GSR 

D) PGR 

32. હ્રદયની ર્વર્ના ફેરફારોને નોધિા માટે કયા નામના સાધનનો ઉપયોર્ થાય છે? 

A) ઇલેક્ટર ોકાવ ત્યોગ્રાફ      ANS. ઇલેક્ટટર ોિાવ ગ્યોગ્રાફ  

B) ઈલેક્ટર ીકલ ગ્રાફ   

C) ર્ેલ્િેનોમીટર 

D) ઇલેક્ટર ોનીક્સ ફોટોગ્રાફી  

33. લોહીના દબાણનયું માપન કોના દ્વ્રારા થાય છે? 

A) ઇલેક્ટર ોકાવ ત્યોગ્રાફ      ANS. સ્ફીગ્મોમેનોમીટર 

B) સ્ફીગ્મોમેનોમીટર 

C) ર્ેલ્િેનોમીટર 

D) થમોમીટર 

34. ચોક્કસ ઉદીપક પ્રત્યે સભાનર્ા કેવન્ન્રર્ કરિાની પ્રવક્રયાને કહે છે? 

A) સુંિેદન       ANS. ધ્યાન  

B) ધ્યાન  

C) પ્રત્યક્ષીકરણ 

D) બોધન  

35. ધ્યાન કેિયું  હોય છે? 



A) િવટલ        ANS. પસુંદર્ીય િર્  

B) વસ્થર  

C) પસુંદર્ીયયકર્  

D) વનવરક્રય  

36. વ્યયત્ક્રામ્ય આકૃવર્ દ્વ્રારા ધ્યાનમાું શનેો અભ્યાસ થાય છે? 

A) વિસ્ર્ાર        ANS. વિચલન  

B) વિભાિન  

C) વિકર્તણ 

D) વિચલન  

37. નીચેનામાુંથી કયયું ધ્યાનનયું િસ્ર્યલક્ષી પવરબળ છે? 

A) પયનરાિર્તન       ANS. પ નરાિર્ગન   

B) પ્રેરણા  

C) અવભરવચ  

D) મનોદશા  

38. નીચેનામાુંથી કયયું ધ્યાનનયું આત્મલક્ષી પવરબળ છે? 

A) પયનરાિર્તન       ANS. અવભરુવચ  

B) નિીનર્ા  

C) વિર્મર્ા  

D) અવભરવચ 

39. આપણે ખૂટર્ી વિર્ર્ોને ઉમરેીને િસ્ર્યનયું પ્રત્યક્ષીકરણ કરીએ છીએ,રે્ને શયું કહેિાય? 

A) વનકટર્ા        ANS. પ રિર્ા  

B) સાર્ત્ય  

C) પયરકર્ા  

D) સમીપર્ા  

40. આપણે વિશ્વ અને રે્ના પદાથોનયું પ્રત્યક્ષીકરણ શનેા દ્વ્રારા કરીએ છીએ? 

A) કમેન્ન્રીય       ANS. જ્ઞાનેવન્ડિય   

B) જ્ઞાનને્ન્રીય 

C) સેન્ન્રીય  

D) કેન્ન્રીય  

41. મનોવિજ્ઞાનની પ્રથમ પ્રયોર્શાળા ક્યા સ્થપાઈ હર્ી? 

A) િમતની        ANS. જમગની  

B) અમેવરકા 

C) ફ્ાુંસ વિટન  

42. માનિયુંત્ર વિદ્યા એ મનોવિજ્ઞાનની પેટાશાખા કોની કહેિાય છે? 

A) સામાવિક       ANS. ઔધોવર્િ  

B) ઔધોવર્ક 

C) વચવકત્સા  

D) પ્રાયોવર્ક 

43. વશવક્ષર્ વિધાયક લક્ષ્યના પ્રયોર્ો કોણે કરલેા છે? 

A) િયલ્ફે        ANS. િ લ્ફે  

B) વમલર ે 

C) પિલોિ 

D) કેનન  

44. ઈચ્છા એક કેિી અિસ્થા છે? 



A) બૌવિક        ANS. શારીવરિ  

B) શારીવરક  

C) કારક  

D) સામાવિક 

45. અસત્યશોધક યુંત્રનયું િજૈ્ઞાવનક નામ શયું છે? 

A) સીસ્મોગ્રાફ       ANS. પોલીગ્રાફ  

B) પોલીગ્રાફ  

C) કાવ ત્યોગ્રાફ 

D) િેલ્િોમીટર 

46. આક્રમણની પ્રરેણા કેિી પ્રેરણા છે? 

A) સામવિક       ANS. સામાવજિ   

B) મનોિૈજ્ઞાવનક  

C) પ્રાથવમક  

D) મયાતવદર્  

47. ક્રોધ એ કેિો આિેર્ કહેિાય છે? 

A) હકારાત્મક       ANS. નિારાત્મિ   

B) નકારાત્મક  

C) ભાિાત્મક  

D) બોધાત્મક  

48. G.S.R.નયું માપન કયા શાધનથી થાય છે? 

A) ર્ેલ્િેનોમીટર      ANS. રે્લ્િોનોમીટર 

B) પોલીગ્રાફ  

C) સીસ્મોગ્રાફ 

D) િેલ્િોમીટર 

49. ધ્યાનનો વિસ્ર્ાર કેટલો હોય છે? 

A) મયાતવદર્       ANS. મયાગવદર્   

B) અમયાતવદર્ 

C) પયરક  

D) શયચન 

50. ધ્યાનના કેટલા પ્રદેશો છે? 

A) ત્રણ        ANS. બે  

B) બે 

C) ચાર 

D) અવર્યાર  
     
 
 


