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1. ‘અસાધારણ મનોવિજ્ઞાન માનિિર્તનની વિકૃવર્ઓન ું િણતન,વનદાન,િર્ગીકરણ,ઉપચાર અને વસધધાુંર્ોની 

સમજ ર્ી આપર્ ું વિજ્ઞાન છે.’- આ વ્યાખ્યા કોણે આપી છે? 

A) કોલમને        ANS. ચેક રોય સ્ત્રને્જ 

B) કારસન,બ ચર અને મીનેકા  

C) ચેક રોય સ્ત્રેન્જ 

D) કીસ્કર 

2. અસાધારણ વ્યવિન ું િર્તન કેિ ું હોય છે? 

A) સમાજવિરોધી       ANS. ઉપરોક્ત દરકે  

B) અપયાતપ્ત સમાયોજન  

C) વિઘવિર્ વ્યવિત્િ  

D) ઉપરોિ દરકે  

3. અસાધારણ વ્યવિન ું સમાયોજન કેિ ું હોય છે? 

A) અધૂરું         ANS.અપયયાપ્ત 

B) અપયાતપ્ત  

C) પયાતપ્ત 

D) સુંમર્ વલર્  

4. અસાધારણ િર્તન ધરાિર્ી વ્યવિની કઈ બાબર્ યોગ્ય ર્ાલમેલ ધરાિર્ી નથી? 

A) બોધાત્મક        ANS. ઉપરોક્ત દરકે  

B) વિયાત્મક  

C) ભાિાત્મક  

D) ઉપરોિ દરકે 

5. આુંકડાશાસ્ત્રીય ધોરણ પ્રમાણે કેિલા િકા લોકો સમાજમાું ઉત્કૃષ્ટ સમાયોજન ધરાિે છે? 

A) ૬૮.૨૬%       ANS. ૧૫.૮૭% 

B) ૬૬.૬૮% 

C) ૧૫.૮૭% 

D) ઉપરોિ એક પણ નવહ  

6. શરીરના વિવિધ અિયિોના પારસ્પવરક આુંર્વરક સબુંધને શ ું કહેિાય? 

A) આુંર્રબાહ્ય સ સુંિાદીર્ા      ANS. આંતરબયહ્ય સુસંવયદદતય  

B) સમાયોજન 

C) પવરપક્વર્ા  

D) ઉપરોિ દરકે  

7. મનોવિશ્ર્લેષણ ધોરણના પ્રણરે્ા કોણ હર્ા? 

A) એવરક ફ્રોમ       ASN.ડો.દસગ્મંડ ફ્રોઈડ   

B) ડો. વસગ્મુંડ ફ્રોઈડ  

C) કારસન, બ ચર અને મીનેકા  

D) કોલમને  



8. માનવસક રોર્ગોની સારિાર કરર્ા વનષ્ણાર્ોને મ ખ્ય કેિલા વિભાર્ગમાું િહેચિામાું આવ્યા છે? 

A) બે         ANS. બે  

B) ત્રણ 

C) ચાર 

D) છ  

9. R.N.ની પદિી મેળવ્યા બાદ કયો વ્યિસાય અપનાિી શકાય છે? 

A) ધાવમતક સલાહકાર      ANS.મનોચીકીત્સયત્મકપરોચયદરકય  

B) મનોવચવકત્સાત્મક સામાવજક કાયતકર 

C) સલાહ મનોિૈજ્ઞાવનક  

D) મનોચીકીત્સાત્મક પવરચાવરકા  

10. M.S.W. ની પદિી  મળેવ્યા બાદ ર્ાલીમ મેળિીને વ્યવિ કયો વ્યિસાય કરી શકે? 

A) મનોવિશ્લેષક      ANS.મનોવચવકત્સત્મક સામાવજક કાયતકર  

B) મનોવચવકત્સક 

C) મનોવચવકત્સાત્મક સામાવજક કાયતકર 

D) શાળા મનોિૈજ્ઞાવનક  

 

 

 

11. કયો વ્યિસાય કરિા ઈચ્છર્ી વ્યવિને B.S. IN OCCUPATIONAL THERAPYનો અભ્યાસ કરિો પડે 

છે? 

A) વ્યાિસાવયક ઉપચાર     ANS. વ્યયવસયદયક ઉપચયર   

B) મનોવચવકત્સક  

C) મનોવિશ્લેષક  

D) ધાવમતક સલાહકાર  

12.  પ્રવર્ફલન અને ક્ષવર્પૂવર્તને કેિા પ્રકારની બચાિપ્રય વિ કહેિાય? 

A) આિમક        ANS. આક્રમક  

B) પલાયનાત્મક  

C) દોષારોપણ  

D) ધયાનાકષતક  

13. દીિાસ્િપ્ન અને પીછેહઠને કેિા પ્રકારની બચાિપ્રય વિ કહેિાય? 

A) આિમક        ANS. પલયયનયત્મક 

B) પલાયનાત્મક 

C) દોષારોપણ  

D) ધયાનાકષતક  

14. વબથોિન બેહરા હોિા છર્ાું ઉત્તમ સુંર્ગીર્શાસ્ત્રી બન્યા રે્ કયા પ્રકરની બચાિપ્રય વિન ું ઉદાહરણ છે? 

A) પ્રક્ષેપણ       ANS. પ્રદતફલન  

B) ર્ાદાત્્ય  

C) પ્રવર્ફલન  



D) યૌિીકીકરણ 
  

15. વશયાળ દ્રાક્ષને ખોિી માને છે રે્ કયા પ્રકારની બચાિપ્રય વિ કહેિાય? 

A) પ્રક્ષેપણ       ANS.યૌતીકીકરણ  

B) ર્ાદાત્્ય  

C) પ્રવર્ફલન  

D) યૌર્ીકીકરણ  

 

16. અન્યની વનુંદા કે ચ ર્ગલી કરિી એ કઈ બચાિપ્રય વિ છે? 

A) પ્રક્ષેપણ       ANS. પ્રક્ષેપણ 

B) ર્ાદાત્્ય  

C) યૌર્ીકીકરણ  

D) નીિર્તન 

17. શેખચલ્લીની િાર્ાત એ કઈ બચાિપ્રય વિ છે? 

A) નીિર્તન       ANS.દીવયસ્વપ્ન   

B) દીિાસ્િપ્ન  

C) દમન 

D) પીછેહઠ  

18. કયા પ્રકારની બચાિપ્રય વિ વ્યવિને એકાુંકી અને એકાુંર્ જીિન ર્રફ િાળે છે? 

A) નીિર્તન        ANS. નીવતાન  

B) દીિાસ્િપ્ન  

C) યૌર્ીકીકરણ 

D) પ્રવર્ફલન 

19. સાસવરયામાું ર્કરાર થર્ા સ્ત્રી વપયર જર્ી રહે રે્ કયા પ્રકારની બચાિપ્રય વિ કહેિાય? 

A) પ્રવર્ફલન       ANS. પીછેહઠ   

B) પીછેહઠ  

C) નીિર્તન  

D) ર્ાદાત્્ય 

20. ડી.એસ.એમ.-IVના િર્ગીકરણમાું વિકૃવર્ ભીવર્ના ક લ કેિલા પ્રકારો દશાતવ્યા છે? 

A) પાુંચ        ANS. ત્રણ  

B) બે 

C) ત્રણ  

D) ચાર  

 

 

 

21. હાઈડર ોફોબીયા એિલે શ ું? 



A) પાણીનો ભય       ANS. પાણીનો ભય  

B) પ્રાણીનો ભય  

C) િોળાનો ભય  

D) અુંધારાનો ભય  

22. નીકિોફોબીયા એિલે શ ું? 

A) પ્રાણીનો ભય       ANS. અધંયરયનો ભય  

B) પાણીનો ભય 

C) િોળાનો ભય  

D) અુંધારાનો ભય  

23.  વ્યવિને અવગ્નનો અર્ાવકતક ભય હોય રે્ને ગ્રીક શબ્દમાું શ ું કહેિાય? 

A) એકોફોબીયા        ANS. પયયરોફોદબયય  

B) પાયરોફોબીયા 

C) એલ્ર્ગોફોવબયા  

D) ઝ કોફોબીયા  

24. માર્ા-વપર્ાના િર્તનન ું વનરીક્ષણ કરીને બાળક વિકૃવર્ ભીવર્ શીખે છે રે્ કયા કારણથી શક્ય બને? 

A) અન કરણ         ANS. અનુકરણ  

B) સુંઘષતણ 

C) પ્રેરણા  

D) અવભસુંધાન  

25. વિકૃવર્ ભીવર્ના પ્રકારો વિશે સૌ પ્રથમ માવહર્ી કોણે આપી? 

A) કાલત માકતસ         ANS.આઈ. એમ. મયકા સ  

B) આઈ.એમ.માકતસ  

C) કારસન,બ ચર અને મીનેકા  

D) કોલમને જ.ે સી 

 

 

   

26. ડી.એસ.એમ.-IVમાું ભયભીર્ર્ાની વિકૃવર્ના ક લ કેિલા સામાન્ય લક્ષણો દશાતિેલા છે? 

A) ૧૫         ANS. ૧૩ 

B) ૩૧ 

C) ૪૭ 

D) ૧૩ 

27. જનરલાઇઝ્ડ એન્કઈઝીિી ડીસઓડર (જી.એ.ડી.) એિલે કયા પ્રકારનો માનવસક રોર્ગ કહેિાય? 

A) સામાન્યીકૃર્ વચુંર્ાની વિકૃવર્    ANS. સયમયન્યીકૃત દચંતયની દવકૃદત  

B) વિચારદબાણ અને િીયાદબાણ વિકૃવર્  

C) સામાન્યીકૃર્ સામાવજક વિકૃવર્  

D) સામાન્ય ભયભીર્ર્ાની વિકૃવર્  

28. મીનેકા,ર્ગ ન્નર અને ચે્ પપોક્સ ેકયા પ્રાણીઓ પર પ્રભ ત્િની ભાિના જાણિા અુંર્ગે સુંશોધનો કાયત છે? 



A) ઉુંદર       ANS.વયનર દિિુ  

B) ક ર્રો 

C) વબલાડી  

D) િાનર-વશશ   

29. વિચારદબાણ અને વિયાદબાણની વિકૃવર્ન ું મ ખ્ય લક્ષણ કય ું છે? 

A) વચુંર્ા અને ભય      ANS. દચંતય અને ભય   

B) સુંઘષત  

C) પીછેહઠ  

D) આિમકર્ા  

30. SUICIDE શબ્દ કઈ ભાષામાુંથી ઊર્રી આવ્યો છે? 

A) ઈું ગ્લીશ        ANS.લટેીન 

B) ફ્રેંચ  

C) લેિીન 

D) સ્પેનીશ  

 

 

 

31. જમેના જીિનમાું િારુંિાર વિષાદય િ પ્રસુંર્ગો બનર્ા હોય રે્મના જીિન માું આત્મહત્યા કરિાન ું જોખમ 

કેિલા િકા હોય છે? 

A) ૧૫        ANS.૧૫ 

B) ૨૫ 

C) ૩૫ 

D) ૪૫ 

32. આત્મહત્યાનો દર સૌથી ઊું ચો કયા દેશમાું જોિા મળ્યો છે? 

A) જાપાન       ANS. હંગેરી   

B) ઇું ગ્લેન્ડ  

C) હુંર્ગેરી  

D) આવફ્રકા  

33. આત્મહત્યા કરિાન ું પ્રમાણ કયા વ્યિસાયમાું િધ  હોય છે? 

A) વ્હાઈિ કોલર      ANS. બ્લ્યુ કોલર   

B) બ્લ્ય  કોલર  

C) વમલમજ રી  

D) ખેર્મજ રી 

34. આત્મહત્યા કરનારા પાુંચ હજારમાુંથી કેિલા દદીઓ ખીન્ન્ર્ાના દદીઓ હર્ા? 

A) ૫૦%       ANS. ૫૦% 

B) ૬૦% 

C) 70% 

D) 80% 



35. પવિમના દેશોમાું આત્મહત્યાન ું પ્રમાણ એક લાખે કેિલા લોકોન ું હોય છે? 

A) ૧૦        ANS. ૨૦ 

B) ૨૦ 

C) ૩૦ 

D) ૪૦ 

 

 

 

36. કયા સમાજમાું આત્મહત્યા સામાવજક રીરે્ સ્િીકાયત ર્ગણાય છે? 

A) ચીન       ANS. જાપયન  

B) જાપાન 

C) કોવરયા  

D) રવશયા  

37. આત્મહત્યા કરનાર વ્યવિના મર્ગજમાું કયા ર્ત્ત્િમાું પવરિર્તન જોિા મળે છે? 

A) સેરોિોવનન        ANS. સેરોટોદનન  

B) ન્ય રોિર ાન્સમીિર  

C) પ્રોિોન  

D) થાયરોકસીન 

38. આત્મહત્યામાું મદદ પરૂી પાડર્ી સારિારને કેિી સારિાર કહેિામાું આિે છે? 

A) ર્ાત્કાવલક સારિાર      ANS. કિોકિીય િ સારિાર   

B) લાુંબી સારિાર 

C) કિોકિીય િ સારિાર  

D) દાકર્રી સારિાર   

39. મોિી ઉમરના લોકોમાું કેિી લાર્ગણી પેદા થાય છે? 

A) વનરાશાની લાર્ગણી       ANS. એકલતયની લયગણી  

B) એકલર્ાની લાર્ગણી  

C) મારી જિાની લાર્ગણી 

D) નાસી જિાની લાર્ગણી  

40. આુંકડાશાસ્ત્રીય ધોરણ પ્રમાણે સમાજમાું કેિલા િકા લોકો સાધારણ સમાયોજન ધરાિે છે? 

A) ૬૮.૨૬%       ANS. ૬૮.૨૬% 

B) ૭૪.૩૩% 

C) ૮૭.૫૫% 

D) ૨૦.૩૪% 

 

 

 



41. દરકે સમાજના વનયમો અને રીવર્રીિાજો કેિા હોય છે? 

A) સ મેળ        ANS. જુદય-જુદય  

B) ભેર્ગા  

C) સામાન્ય  

D) જ દા-જ દા  

42. શરીરના દરકે અિયિના કાયોન ું વનયમન કોના દ્વ્રારા થાય છે? 

A) મર્ગજ        ANS. ચેતયતંત્ર 

B) ચેર્ાર્ુંત્ર 

C) વિયાત્મક  

D) િર્તન  

43.  વ્યવિની સાધારણર્ા કે અસાધારણર્ાન ું માપન કઈ રીરે્ થાય છે? 

A) ધોરણ        ANS.ધોરણ  

B) પયાતપ્ત  

C) સમાજ  

D) ઉપચાર  

44. દમન એ કેિી કક્ષાની બચાિપ્રય વિ છે? 

A) ઉચ કક્ષા       ANS.દનમ્ન કક્ષય      

B) વન્ન કક્ષા  

C) વન્નર્મ કક્ષા  

D) ઓછી કક્ષા 

45. વિસ્મરણ ને આશીિાદત  સમાન કોણે ર્ગણાવ્ય ું છે? 

A) ફ્રોઈડ        ANS. ફ્રોઈડ  

B) સ્કીનર  

C) પાિલોિ 

D) માકતસ 

 

  

 

46. વ્યવિ પોર્ાની જાર્ને િાસ્ર્વિક જર્ગર્થી અળર્ગી બનાિી દે રે્ને શ ું કહેિાય છે? 

A) દીિાસ્િપ્ન        ANS. દનવતાન  

B) વનિર્તન  

C) દમન  

D) પીછેહઠ  

47.  સામાવજક વિકૃવર્ ભીવર્ના પ્રમાણ અુંર્ગેન ું સિેક્ષણ કઈ નામની સુંસ્થાએ કય ું છે? 

A) વજ.એ.ડી.       ANS. નેિનલ કોમોબીડીટી 

B) ડી.એસ.એમ-IV 

C) નેશનલ કોમોબીડીિી 

D) સી.ડી.એમ. 



48. રોર્ગ થિાના ભયને ગ્રીક શબ્દમાું શ ું કહેિાય છે? 

A) પેથોફોબીયા       ANS.પથેોફોબીયય  

B) એકોફોબીયા  

C) મોનોફોબીયા  

D) ઝ કોફોબીયા  

49. આત્મહત્યા કરનારામાુંથી કેિલા િકા વછન્નમાનસના દદીઓ હર્ા? 

A) ૧૭%       ANS. ૧૭% 

B) ૨૦% 

C) ૪૦% 

D) ૧૦% 

50. હુંર્ગેરી માું એક લાખમાુંથી કેિલા કોલો આત્મહત્યા કર ેછે? 

A) ૯૦        ANS. ૪૦ 

B) 70 

C) ૪૦ 

D) ૧૦ 


