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1. સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન વ્યવિના કેિા િર્તનનો અભ્યાસ કર ેછે? 

A) શારીવરક       ANS. સામાજિક  

B) માનવસક  

C) સામાવજક  

2. સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન કેિ ું વિજ્ઞાન છે?  

A) આદશતલક્ષી       ANS. પ્રાકૃજિક   

B) પ્રાકૃવર્ક  

C) કૃવિમ  

3. સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન કેિ ું દૃવિવ ુંદ  ધરાિે છે? 

A)  ોધાત્મક        ANS. બોધાત્મક  

B) ભાિાત્મક  

C) ચેિાત્મક  

4. સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનન ું કાયતક્ષેિ અત્યુંર્ છે? 

A) સરળ        ANS. વ્યાપક  

B) વ્યાપક  

C) જવિલ  

5. સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનના અભ્યાસન ું એકમ કેિ ું છે? 

A) વ્યવિ        ANS. વ્યજિ  

B) સમાજ 

C) સુંસ્કૃવર્  

6. વનરીક્ષણના મ ખ્ય કેિલા પ્રકારો છે? 

A)  ે         ANS. ત્રણ  

B) િણ 

C) ચાર  

 

7. કેિા વનરીક્ષણ હેર્ પૂિતક આયોજનપ િતક અને ચોકસાઈપિૂતક રીરે્ થાય છે? 

A) સાદ ું         ANS. વ્યવજથિિ  

B) વ્યિવસ્થર્  

C) ર્ લનાત્મક  

8. પ્રયોગમાું કેિા પરીિત્યો હોય છે? 

A) 2        ANS. ૩   

B) ૩ 

C) 4 

9. કેિા જૂથને વિવશિ સામાવજક પવરવસ્થવર્ પસાર કરિામાું આિે છે? 

A) પ્રાયોવગક       ANS. પ્રાયોજિક   



B) વનયુંિણ  

C) કૃવર્મ  

10.  સૌપ્રથમ વ્યિવસ્થર્ પ્રશ્નાિલી રૈ્યારી કરી હર્ી? 

A) ફ્રાવસસસ ગાલ્િને       ANS.ફ્રાજસસસ િાલ્ટને  

B) ઓલપોિે 

C) કેસિર ીલે  

11. ‘મ લાકાર્ એ મોુંઢામોુંઢની શાવદદક આપ લે છે’ આ વ્યાખ્યા કોણે આપી છે? 

A)  ેરન અને  ાયનત      ANS. મેકોલી અને મેકોલી  

B) મેકોલી અને મેકોલી  

C) ફ્રાવસસસ ગાલ્િને  

12. મ લાકાર્ પદ્ધવર્ એ કેિી પદ્ધવર્ છે? 

A) મૌવિક        ANS. મૌજિક  

B) લેવિર્  

C) કરકસરય િ  

13. કોણે સમાજવમવર્ પદ્ધવર્ આપી છે? 

A) લીકિે       ANS. મોરનેોએ 

B) મોરનેોએ  

C)  ેરને  

 

14. સમાજવમવર્ પદ્ધવર્ મ ખ્યત્િે જૂથનો કોણે અભ્યાસ કરિા માિે િ   જ ઉપયોગી છે? 

A) અસરકારકર્ા      ANS. સંરચના   

B) એકર્ા  

C) સુંરચના  

15. જૂથ શદદમાું કેિલા અથતમાું િપરાય છે? 

A)  ે         ANS. ત્રણ  

B) િણ 

C) ચાર  

16. જૂથના પ્રકારો કેિલા છે? 

A) પાુંચ        ANS. આઠ  

B) આઠ  

C) દસ 

17. રાજકીય પક્ષ કેિ ું જૂથ છે? 

A) પ્રાથવમક        ANS.િૌણ 

B) અનૌપચાવરક  

C) ગૌણ 

18. આપણા હોિાની લાગણી ધરાિર્ા જૂથને કેિ ું જૂથ કહે છે? 

A) સ્િકીય        ANS.થવકીય  

B) પરકીય  

C) ઔપચાવરક  



19. સામાવજક આુંર્રક્રીયાના કેિલા પ્રકારો છે? 

A) િણ        ANS.ત્રણ  

B) ચાર  

C) પાુંચ  

20. એક જ ધ્યેયને વસદ્ધ કરિા માિે જ દી જ દી વ્યવિઓ કે જૂથો એકસાથે પ્રયાસ કર ેછે ત્યાર ેરે્ને શ ું કહે છે? 

A) સ્પધાત        ANS. સહકાર  

B) સુંઘર્ત  

C) સહકાર  

21. સમાજલક્ષીમાું વિિેકપૂણત ર્કત  કયાત વિના એક વ્યવિના વિચારો  ીજી વ્યવિ સ્િીકારી લે છે? 

A) અવભસુંધાન       ANS. સુચન   

B) સ ચન  

C) અન કરણ  

22. અસયન ું િર્તન જોઇને રે્ના જિે ું િર્તન કરિ ું? 

A) સ ચન        ANS. અનુકરણ  

B) અન કરણ  

C) સહાન ભ વર્  

23. અસય વ્યવિના જિેી લાગણી  અન ભિિી એિલે શ ું કહેિાય છે? 

A) સ ચન        ANS. સહાનુભુજિ  

B) અન કરણ 

C) સહાન ભ વર્  

24. ___એિલે આપણા દોર્ોન ું અસય પર આરોપણ કરિ ું.? 

A) ર્ાદાત્્ય        ANS. પ્રક્ષેપણ 

B) પ્રક્ષેપણ 

C) અવભસુંધાન  

25. મનોિલણ વિવશિ રીરે્ િર્તન કરિાની શારીવરક અને  ીજી કઈ ર્ત્પરર્ાની અિસ્થા છે? 

A) સાુંસ્કૃવર્ક       ANS. માનજસક   

B) માનવસક  

C) સામાવજક  

26. વ્યવિન ું મનોિલણ એ કેિ ું વશક્ષણન ું પવરણામ છે? 

A)  ૌવદ્ધક        ANS. સામાજિક  

B) ર્ાવકતક  

C) સામાવજક  

27. મનોિલણોકેિા હોય છે? 

A) સુંપાવદર્        ANS. સંપાજિિ  

B) જસમજાર્  

C) િારસાગર્ 

  

28. મનોિલણો સાપેક્ષ રીરે્ કેિા હોય છે? 

A) હુંગામી        ANS. કાયમી  



B) અસ્થાયી  

C) કાયમી  

29. મનોિલણ પ્રેરણાત્મક અને  ીજ ું  કય ું હોય છે? 

A) આિેગાત્મક       ANS. આવેિાત્મક   

B)  ૌવદ્ધક  

C) ર્ાવકતક  

30. મનોિલણ ના કેિલા પાસાું છે? 

A)  ે         ANS. ત્રણ  

B) િણ 

C) ચાર  

31. મનોિલણન ું કેિ ું પાસ ું સામાજીકરણ પ્રવક્રયા સાથે સ ુંધ ધરાિે છે? 

A)  ોધાત્મક        ANS. વાિતજનક 

B) ભાિાત્મક  

C) િાર્તવનક  

32. મનોિલણના ઘડર્રમાું સુંદભત જૂથના ફાળા અુંગે કેિો અભ્યાસ કયો છે? 

A) ક પ્પ સ્િામીએ      ANS. સયુકોમ્બે  

B) સય કો્ ે  

C) લાિિસેે  

33. મનોિલણના પવરિર્તનમાું સુંદભત જૂથની ભૂવમકા અુંગે કેિો અભ્યાસ કયો છે? 

A) સય કો્ ે        ANS. સયુકોમ્બે  

B) હોિલેસડે 

C) લાિિસે ે

34. નીચે જણાિે છે કે પ્રિચનો કરર્ા જૂથચચાત િધાર ેઅસરકારક છે? 

A) સય કો્ ે        ANS. કટે લજેવન 

B) હોિલેસડે 

C) કિે લેવિન  

 

35. મનોિલણના માપનના ક્ષેિે સૌપ્રથમ મનોિલણ ર્ લા કોણે વિકસાિી છે? 

A) થસ્િોન        ANS. િથટોન  

B) લીકિત  

C)  ોગડતસ ે

36. થસ્િોનની ર્ લામાું કેિલી શે્રણીમાું દરકે કથનન ું મુંર્વ્ય લેિામાું આિે છે? 

A) પાુંચ        ANS. અજિયાર  

B) સાર્  

C) અવગયાર  

37. લીકિતની ર્ લામાું કેિલા વ ુંદ ની શે્રણી રૈ્યાર કરિામાું આિે છે? 

A) પાુંચ        ANS. પાચં  

B) સાર્  

C) અવગયાર  



38. કોણે સામાવજક અુંર્ર માપનની ર્ લા રચી છે? 

A) સય કો્ ે        ANS. બોિર્તસે 

B) લીકિત  

C)  ોગડતસ ે

39.  ોગડતસની સામાવજક અુંર્ર ર્ લામાું કેિલા કથનો રહેલા છે? 

A) િણ        ANS. સાિ  

B) પાુંચ  

C) સાર્  

40. ‘PREJUDICE’શદદ કઈ ભાર્ાના શદદ પરથી ઊર્રી આવ્યો છે? 

A) અુંગે્રજી        ANS. લટેીન  

B) લેિીન  

C) જમતન  

41. પૂિતગ્રહ વનર્ેધક હોય છે? 

A) ર્ાવકતક        ANS. મનોવલણ  

B) વિચાર  

C) મનોિલણ 

  

42. પૂિતગ્રહ કેિો હોય છે? 

A) સુંપાવદર્        ANS. સંપાજિિ  

B) જસમજાર્  

C)   વદ્ધગ્ય  

43. પૂિતગ્રહના પાસાઓ કેિલા છે? 

A)  ે         ANS. ત્રણ  

B) િણ 

C) ચાર 

44. પૂિતગ્રહ ઉદભિ માિે કોણે પ્રકારની સમજૂર્ીઓ આપિામાું આિી છે? 

A)  ે         ANS. બે  

B) િણ 

C) ચાર  

45. કોના માિે પૂિતગ્રહ શોર્ણમાુંથી જસમે છે? 

A) કાલત માકતસ        ANS. કાલત માકત સ  

B) ઓલપોિત  

C) ડોલાડત  

46. કોણે અને રે્ના સાથીદારો પિૂતગ્રહને આપિ દ વ્યવિત્િના ખ્યાલ સાથે સમજાિે છે? 

A) ડોલાડત         ANS.એર્ોનો 

B) એડોનો 

C) શેરીફ  

47. કોણ દશાતિે છે કે પિૂતગ્રહોને પવરણામે પાુંચ પ્રકારન ું િર્તન વિકાસ પામે છે? 

A) ક પ્પ સ્િામી       ANS. ઓલપોટત   



B)  ેરન  

C) ઓલપોિત  

48. પૂિતગ્રહ શ ું સજ ેછે? 

A) સહકાર        ANS. ભેિભાવ  

B) એકર્ા  

C) ભેદભાિ  

 

49. કોણે લક્ષણ-વસધ્ધાુંર્ અવભગમ પર આધાવરર્ પ્રય વિ છે? 

A) મનોપચાર        ANS. મનોપચાર  

B) પ્રચાર  

C) વશક્ષણ 

50. પૂિતગ્રહ ના પવરણામો કે પિૂતગ્રહની અસરો કેિલી છે? 

A) આઠ       ANS. પાચં   

B) નિ  

C) પાુંચ  

 

 

 


