
S  D ARTS & SHAH B.R COMMERCE  COLLEGE,MANSA  
B.A.SEM  -1  

PSYCHOLOGY   EC-I   102 
 

1. મનોભાર ના મુખ્ય આધારો કેટલા છે? 

A) બે         ANS. ત્રણ  

B) ત્રણ  

C) ચાર  

2. કઈ જરૂરીયાતના સંતોષમાં નનષ્ફળતાને કારણે જન્મતી તે માનનસક નથિનત છે? 

A) હતાશા        ANS. હતાશા  

B) સંઘષષ  

C) દબાણ  

3. પોતાના ધ્યયેોને વ્યનિને કોના લીધે સમયસર પ્રાપ્ત ન કરી શકતા હતાશ િાય છે? 

A) અશનિ       ANS. વિલબં   

B) અિષશૂન્યતા  

C) નિલંબ  

4. પોતાના નપ્રયજનનું મૃત્યુ વ્યનિ માટે મોટી કેિી સમથયા ઉત્પન્ન કર ેછે? 

A) નનષ્ફળતા       ANS. ખોટ   

B) અિષહીનતા  

C) ખોટ  

5. સંઘષષના મુખ્ય પ્રકારો કેટલા છે? 

A) બે         ANS. ત્રણ  

B) ત્રણ 

C) પાચં  

6. પનરહાર નિરુદ્ધ િાથતનિકતાનો સામનો એ કેિા પ્રકારના સંઘષષનું ઉદાહરણ છે? 

A) ઉપાગમન-ઉપાગમન      ANS. ઉપાગમન-પરીહરણ  

B) ઉપાગમન –પરીહરણ  

C) પરીહારણ – પરીહરણ  

7. જ ેનિદ્યાિીને પોતાના અભ્યાસની સાિે અનેક જિાબદારીઓ સંભાળિી પડે છે ત્યાર ેતે કેિું  અનુભિે 

છે? 

A) હતાશા        ANS.દબાણ  

B) સંઘષષ  

C) દબાણ  

8. અિરોધને લીધે જ્યાર ેલક્ષ્ય પ્રાપ્ત ન િાય ત્યાર ેકેિો અનભુિ િાય છે? 

A) હતાશા        ANS.હતાશા  

B) સંઘષષ  

C) દબાણ  

9. આપણી સંથકૃનતની સામાન્ય હતાશાઓ કેટલી છે? 



A) ત્રણ        ANS. પાચં   

B) પાચં 

C) આઠ 

10. લક્ષ્યપ્રાનપ્તમાં કેિી નથિનત આિતા હતાશા ઉત્પન્ન િાય છે? 

A) ગેરસમજ        ANS.અિરોધ  

B) અિરોધ  

C) પનરિતષન  

11. ઉપાગમન –ઉપાગમન સંઘષષ કઈ બે બાબતો મહત્તિની છે? 

A) નકારાત્મક        ANS.પસંદગીયુક્ત  

B) અનપ્રય  

C) પસંદગીયુિ  

12. કયા સંઘષષમાં વ્યનિ સાિનેા બંને નિકલ્પો આકષષક હોય છે? 

A) ઉપાગમન-ઉપાગમન     ANS.ઉપાગમન-ઉપાગમન   

B) પરીહરણ-પરીહરણ  

C) ઉપાગમન-પરીહરણ  

 

 

 

 

13. માયાષનદત સમય શનિ અને સાધનસામગ્રીને કારણનેે લીધ ેકેિા સઘંષષ અનુભિાય છે? 

A) ઉપાગમન-ઉપાગમન     ANS.ઉપાગમન-પરીહરણ  

B) પરીહરણ-પરીહરણ  

C) ઉપાગમન-પરીહરણ  

14. પ્રયત્નોની અનિરતને લીધે કેિા નિદ્યાિી દબાણ અનુભિે છે? 

A) એકાગ્રતા        ANS. એકાગ્રતા  

B) અનભવ્યનિ  

C) નનયંત્રણ 

15. આજની દુનનયામાં જનટલતા અને ઝડપી પનરિતષનને લીધે શું સર્જષય છે? 

A) સમથયાઓ       ANS. દબાણ   

B) દબાણ 

C) સંઘષષ  

16. મનોભરના અનુભિની બાબતમાં વ્યનિગત જોિા મળે છે? 

A) થિતંત્રતા       ANS. ભીન્નતા   

B) સમાનતા  

C) નભન્નતા  

17. ચેતાતંત્રમાં હતાશા કે દબાણને લીધે ઉત્પન્ન િયેલીની માત્રાને માનંોભારની ઉત્કટતા કહે છે? 

A) અસમતુલા       ANS.અસમતુલા   

B) સમતુલા  



C) નનનષ્િયતા  

18. સમથયાની અપનરનચતતા િધતા માનંોભારની તીવ્રતા કેિી છે? 

A) િધે        ANS. િધે  

B) ઘટે 

C) શમી ર્જય  

19. સમથયાનું પ્રત્યક્ષીકરણની ખાનસયત છે,જ ેમનોભારની ઉત્કટતાને અસર કર ેછે? 

A) વ્યનિ        ANS.વ્યવક્ત  

B) સમાયોજન 

C) સમથયા  

20. કોઈ પણ પનરનથિનતમાં બધાં માણસો એકસરખો મનોભાર અનુભિતા નિી,કારણ કે મનોભારની ભાતો 

છે? 

A) જનટલ       ANS.વિવશષ્ટ   

B) નિનશષ્ટ  

C) અજ્ઞાત  

21. આપણી હતાશાઓ અને નનષ્ફળતાઓના બચાિથિરૂપે કઈ રીતે મનોભાર ઉદભિે છે? 

A) સભાન       ANS.અજ્ઞાત  

B) તાનકષક  

C) અજ્ઞાત  

22. મનોભારની પનરનથિનતમાં વ્યનિનું કેિું િલણ દશાષિે છે? 

A) નથિનતથિાપક       ANS.જડ 

B) જડ 

C) નિધાયક  

23. કેટલીક પનરનથિનત આપણને ધમકીરૂપ શા માટે લાગે છે તે થપષ્ટ રીતે સમર્જતંુ નિી,કારણ કે મનોભારની 

ભાતો કેિી હોઈ શકે છે? 

A) નિનશષ્ટ       ANS. અજ્ઞાત   

B) અજ્ઞાત  

C) સભાન  

24. મનોભારને લીધે િતા શારીનરક રોગને શું કહેિામાં આિે છે? 

A) મનોદૈનહક રોગ       ANS. મનોદૈવહક રોગ   

B) નિનશષ્ટ  

C) નખન્નતા  

25. કઈ પ્રનતકુનલત િયા નિના મનોભાર સહન કરિાની શનિ કહેિાય છે? 

A) મનોભારસહ્યતા      ANS.મનોભારસહ્યતા 

B) મનોદશા  

C) મનોબળ   

 

 



26. ચેતાતંત્ર હતાશા કે દબાણને લીધે ઉદભિેલ અસમતુલા કે તાણની માત્રને કયા તરીકે ઓળખિામાં આિે 

છે? 

A) હતાશા ઉત્કટતા       ANS. મનોભાર ઉત્કટતા  

B) દબાણ ઉત્કટતા 

C) મનોભાર ઉત્કટતા  

27. તીવ્ર મનોભારની પનરનથિનતમાં વ્યનિની નિચારપ્રનિયા િધુ જોિા મળી છે? 

A) જડ        ANS.જડ 

B) નથિનતથિાપક  

C) મુિ  

28. તીવ્ર મનોભાર દરનમયાન અનુકુલનક્ષમતા કેિી હોય છે? 

A) િધે        ANS. ઘટે  

B) ઘટે  

C) એક પણ નનહ  

29. સતત મનોભારને લીધે હૃદયરોગ િયો હોય તેને કયો રોગ કહેિાય છે? 

A) માનનસક        ANS. મનોદૈવહક  

B) મનોદૈનહક  

C) શારીનરક  

30. મનોભરના અન્ય પાસાઓ કેટલા છે? 

A) ત્રણ        ANS. ત્રણ  

B) છ  

C) નિ  

31.  કોણે લગ્નપૂિનેી ભાતમાં આિેલા પનરિતષનો દશાષવ્યા છે? 

A) કોલમને ે       ANS. પેકાડેએ   

B) પેકાડેએ  

C) કેિાને  

 

 

32.  કોણે લગ્નો ગંભીર,બનુદ્ધશાળી અને કાયષનસનદ્ધ માટે તત્પર એિા યુગલોમાં િધુ પ્રમાણમા ંજોિા મળે છે? 

A) આનંદપ્રધાન      ANS. સહભાગી   

B) સહભાગી  

C) ગૃહ્કેન્રી 

33. ગરીબ કરતા મધ્યમ િગષના લગ્નો કેિા સુખી હોય છે? 

A) િધાર ે       ANS.િધાર ે   

B) ઓછા  

C) નહીિતષ  

34. લગ્નજીિનને સુખી બનાિિાના ગણુો કે લક્ષણો કોણે દશાષવ્યા છે? 

A) કોલમનેે        ANS.પેકાડેએ 

B) કોિનેે  



C) પેકાડેએ  

35. કેિા લગ્નમાં પનત-પત્ની િચ્ચનેા સબંધો જીિંત હોય છે? 

A) સહભાગી        ANS.સહચારયુક્ત  

B) સહચારયુિ  

C) સંઘષષલક્ષી  

36. કેિા લગ્નમાં પનત-પત્ની બાળકનું આગમન ઈચ્છતા નિી? 

A) ગૃહકેન્રી        ANS. આનંદપ્રધાન  

B) સહભાગી  

C) આનંદપ્રધાન  

37. કેિા લગ્નમાં યુગલો ગાઢ લાગણીિી જોડાય છે? 

A) ગૃહકેન્રી        ANS. ગૃહકેન્દ્રી  

B) સહભાગી  

C) આનંદપ્રધાન  

 

 

 

 

38. ઘણી નાની ઉંમર ેિયેલા લગ્ન કેિા હોય છે? 

A) સફળ        ANS.વનષ્ફળ  

B) નનષ્ફળ  

C) સહભાગી  

39. છુટાછેડામાં નીચેનામાંિી અક્ું કારણ મહત્ત્િનો ભાગ ભજિે છે? 

A) વ્યાિસાનયક પનરબળ     ANS. વ્યવક્તગત પવરબળ   

B) ધાનમષક પનરબળ  

C) વ્યનિગત પનરબળ  

40. કેિા લગ્નો શહેરોમાં િધુ જોિા મળે છે? 

A) સંઘષષલક્ષી       ANS. સહભાગી   

B) નીન્્તમ આંતરનિયાલક્ષી  

C) સહભાગી    

41. કેિા લગ્નની શૈલીને આધાર ેલગ્નના પ્રકારો દશાષવ્યા છે? 

A) કોલમને ે       ANS.પેકાડેએ   

B) પેકાડેએ 

C) કેિાને  

42. આધુનનક સમયમાં સ્ત્રી-પુરુષની કેિી ભૂનમકાઓનો લોપ િયો છે? 

A) ધાનમષક        ANS. જાવતગત  

B) ર્જનતગત  

C) સામાનજક  

43. કેિો સમયગાળો લાગણીની સફળતાને અસર કર ેછે? 



A) નશક્ષણ       ANS. સંિનન  

B) સંિનન 

C) ડેનટંગ  

44. આધુનનક સમયમાં સ્ત્રી-પુરુષની લગ્નજીિન કેિું બદલાઈ ર્જય છે? 

A) અપેક્ષાઓ        ANS. અપકે્ષાઓ   

B) માંગણીઓ  

C) સમથયાઓ  

45. જીિનસાિીની પસંદગીમાં પ્રમેનું શું મહત્તિ હોય છે? 

A) રોમનેન્ટક        ANS. રોમેવન્દ્ટક  

B) સાનત્િક  

C) આંતનરક  

46. યુિતી એિો પનત પસંદ કર ેછે,જ ેઉમર ેઅને તેનાિી િધાર ેહોય છે? 

A) િજન       ANS.બવુિ   

B) બુનદ્ધ  

C) પૈસા  

 

 

47. છેલ્લા કેટલાક િષોમાં લગ્નની સાફળતા મુલિિાના હોય છે? 

A) કારણો       ANS. ધોરણો  

B) ધોરણો  

C) નનયમો  

48. ર્જતીય િતષન પ્રત્યેના િલણો િધુ બની ગયા હોય છે? 

A) છૂટછાટયુિ       ANS. છૂટછાટયુક્ત  

B) જડ  

C) નનયંત્રણ  

49. સ્ત્રી-પુરુષના ર્જતીય િતષન અગંે હજુ પણ ધોરણો જોિા મળે છે? 

A) સરખા        ANS.બેિડા  

B) બેિડા  

C) નન્નતમ  

50. લગ્નની સફળતા મુલિિાના ધોરણો કેિા હોય છે  

A) બદલાયા       ANS.બદલાયા   

B) િધ્યા  

C) ઓછા  

  


