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(1)  ઉંમર વધવાની સાથે શરીરના વવવવધ અવયવોના વજન, કદ અને આકારમાાં થતો ફેરફાર ક્રવમક, પ્રગવતગામી 
અને પ્રમાણાત્મક ફેરફાર એટલે........ 
[પોલીસ સબ ઈન્સ્પકે્ટર (ખાતાકીય) - 2017] 

(A) વારસો (B) વવકાસ (C) વૃવિ (D) પરરપક્વન Ans: C 

(2)  રક્રયાત્મક સાંશોધનન ાં સૌથી પહેલ ાં સોપન કય ાં છ ે? 

[HTAT -2017] 
 

(A) ઉત્કલ્પનાઓ બાાંધવી (B) સમ્યા કે્ષત્ર (C) પ્રયોગ કાયયની રૂપરેખા (D) સમ્યા - પસાંદગી Ans: D 

(3)  આાંતરસૂઝ દ્વારા થત ાં અધ્યયન કયા મનોવૈજ્ઞાવનકે સમજાવય ાં ? 
[TET - || (General / S.S.) - 2017] 

 

(A) રૂડોલ્ફ (B) કોહલર (C) રૂસો (D) વ્કનર Ans: B 

(4)  સ પ્રવસિ મનોવવજ્ઞાની ઈવાન પાવલોવ તેમના સાંશોધનમાાં કયા પશ ના ઉપયોગ માટ ેજાણીતા છ?ે 
[પોલીસ સબ ઈન્સ્પકે્ટર (વપ્રવલમ) - 2017] 

 

(A) કૂતરો (B) ઉંદર (C) ઘોડો (D) ઘેટ ાં Ans: A 

(5)  માનવજીવન ઉપર મોટ ેભાગે કોનો પ્રભાવ વધારે પડ ેછ ે? 
[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 

 

(A) સહકમયચારી (B) પરરવાર (C) શાળા (D) વમત્રો Ans: B 

(6)  રેમન્સડ કૅટલે વયવક્તત્વના.............. મૂળ ગ ણ શોધ્યા છ.ે 
[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 

 

(A) 16 (B) 18 (C) 14 (D) 13 Ans: A 

(7)  પે્રરણાનો સહજવૃવિના વસિાાંતના પ્રણેતા કોણ છ ે? 
[TET - || (General / S.S.) - 2017] 

 

(A) વોટ્સન (B) મેકડ ગલ (C) ્કેવ નર (D) ફ્રોઈડ Ans: B 

(8)  લૌરકક ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવા માટ ેઅલૌરકક સાધનોના ઉપયોગને જાદ  કહેવાય તેવ ાં કોણે કહ્ ાં? 
[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 

 

(A) ્પેન્સસર (B) મેવલનોવ્કી (C) દ ણીમ (D) શ્રીવનવાસ Ans: B 

(9)  ‘વશક્ષણ - ભીતરનો ખજાનો’ એ પ ્તક માટ ેનીચેના પૈકી કય ાં બાંધબેસત ાં છ ે? 
[HTAT -2017] 

 

(A) NCTE (B) NCERT (C) ય ને્કો (UNESCO) (D) ય વનસેફ (Unicef) Ans: C 

(10)  અવભક્રવમત અધ્યયનની ખાસ વવશેષતા કઈ છ ે? 
[TET - || (General / S.S.) - 2017] 

 

(A) બધા અધ્યેતા ઝડપથી 
શીખે 

(B) અધ્યેતા પોતાની ગવતથી 
શીખે 

(C) બધા અધ્યેતા સરખી 
ઝડપે શીખે 

(D) અધ્યતાઓ સરેરાશ 
ઝડપે શીખે 

Ans: B 
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(11)  .............ની પ્રેરણા ધરાવતા લોકો અન્સયને પોતાની તરફ વાળવાનો અને તેમની પ્રવૃવિને વનયાંવત્રત કરવાનો 
પ્રયત્ન કરે છ.ે 
[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 

 

(A) સહકાર (B) સાંલગ્નતા (C) જાવતયતા (D) સિા Ans: D 

(12)  ઐરરકસનના મતે બાળપણથી પ્રૌઢ વય સ ધી વયવક્તત્વ ............ તબક્કામાાં વવકસે છ.ે 
[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 

 

(A) બે (B) આઠ (C) પાાંચ (D) નવ Ans: B 

(13)  ........... મનોવવકૃવતમાાં વખન્નતા અને ઉન્સમિાતા બન્નેના તબક્કાઓ જોવા મળે છ.ે 
[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 

 

(A) વવકૃત વચાંતા (B) વવકૃત ભય (C) વછન્ન (D) વદ્વધ્ર વી Ans: D 

(14)  મનોવવજ્ઞાનની પ્રથમ પ્રયોગશાળાની ્થાપના કોણે કરી હતી ? 

[જલે વસપાહી -2013] 
 

(A) રહલગાડય (B) સી.ટી, મોગયન ે (C) વવલ્હેમ વ ન્સટ (D) એચ.ઈ. ગેરેટ ે Ans: C 

(15)  .............. નેતા સવયસિાધીશ હોય છ ેજ ેજૂથ માટનેા વનણયયો પોતે જ લે છ.ે 
[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 

 

(A) આપખ દ (B) પોષક (C) મ ક્ત (D) કરરશ્માની Ans: A 

(16)  “માનવીની સાંપૂણય વયવક્તમિાન ાં પ્રગટીકરણ એટલે કેળવણી” એવ ાં કહેનાર કોણ હતા ? 

[TET - || (General / S.S.) - 2017] 
 

(A) ગાાંધીજી (B) ્વામી વવવેકાનાંદ (C) મહવષય અરવવાંદ (D) રવીન્સરનાથ ટાગોર Ans: B 

(17)  .... ની પે્રરણાને પરરણામે જ ક ટ ાંબ અને સમાજો રચાયાાં છ.ે 
[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 

 

(A) સહકાર (B) જાવતયતા (C) સાંલગ્નતા (D) વસવિ Ans: C 

(18)  પ્રમાવણત કસોટી માટ ેનીચેના પૈકી કય ાં વવધાન સાચ ાં છ ે? 
[HTAT -2017] 

 

(A) જૂથના વવદ્યાથીઓની વસવિની આપસમાાં સરખામણી કરવાની હોતી નથી. 
(B) આ કસોટી ચોક્કસ જૂથ માટ ેતૈયાર થાય છ.ે 
(C) પરીક્ષાથીને મૌવલક લેખન કરવાની તક મળે છ.ે 
(D) સામાન્સય રીતે આત્મલક્ષી પ્રશ્નોનો સમાવેશ થાય છ.ે 

Ans: B 

(19)  .............. ્મૃવતમાાં મારહતી વષો સ ધી અથવા આજીવન યાદ રહે છ ે
[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 

 

(A) કામચલાઉ (B) ટૂાંકા ગાળાની (C) લાાંબા ગાળાની (D) સાાંવેદવનક Ans: C 
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(20)  વયામોહ એ ........... મનોવવકૃવતનો પ્રકાર છ.ે 
[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 

 

(A) વવઘરટત (B) વછન્ન (C) અવવવભન્નકૃત (D) ધ્યાનશૂન્સયતા Ans: B 

(21)  ક દરતના જ ેસજ યનોમાાં ચતેનાનો સાંચાર થતો હોય તેને શ ાં કહેવાય ? 
[કોન્સ્ટબેલ -2016] 

 

(A) વનજીયવ (B) સજીવ (C) વારસો (D) અન વાંશ Ans: B 

(22)  નીચેના પૈકી કય ાં વવધાન અવભગમ - વવગમન સાંઘષય દશાયવે છ ે? 
[HTAT -2017] 

 

(A) ભણવાનો કાંટાળો આવે છ ેઅને ઘરે રહી ઘરન ાં કામ કરવાન ાં પણ નથી ગમત ાં. 
(B) વશક્ષકની નોકરી કરવી છ ેપણ દ રના વવ્તારમાાં જવ ાં પડ ેએ નથી ગમત ાં. 
(C) પ્રાથવમક વશક્ષક તરીકે કામ કરવ ાં ગમે છ ેઅને માધ્યવમક વશક્ષક તરીકે પણ પસાંદગી મળી છ.ે - જવ ાં તો ક્યાાં 

જવ ાં ? 
(D) એક તો શાળા દૂર છ ેઅન ેશહેરની શાળામાાં જવા માટ ેકોઈ વનયવમત વાહન સેવા પણ નથી, - આ બાબતનો જ 
માનવસક થાક લાગે છ.ે 

Ans: B 

(23)  પ્રત્યાયનના મ ખ્ય ત્રણ ઘટકો કયા છ ે? 
[HTAT -2017] 

 

(A) પે્રષક - માધ્યમ - સાંદેશો 

મેળવનાર 

(B) પે્રષક – સાંદેશો - સાંદેશો 

મેળવનાર 

(C) વવષયવ્ત  – પ્રવૃવિ - 

મૂલ્યાાંકન 

(D) સાંદેશો – માધ્યમ - 

સાંદેશો મેળવનાર 
Ans: B 

(24)  મેથેરટક્સ પ્રકારના અવભક્રમના પ્રણેતા કોણ હતા ? 
[TET - || (General / S.S.) - 2017] 

 

(A) એ્ટોલોજી (B) ટી.એફ.વગલ્બટય (C) એડગર ગેઈલ (D) થોનયડાઈક Ans: B 

(25)  મનોવવજ્ઞાનની સૌપ્રથમ પ્રયોગશાળા ............. એ જમયનીની લાઈપવઝાંગ ય વનવવસયટીમાાં શરૂ કરી. 

[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 
 

(A) ફ્રોઈડ (B) મૅક્સ વધાયઈમર (C) વવલ્હેમ વ ન્સટ (D) રોજસય Ans: C 

(26)  બાળપણના અન ભવો વય્ક વયવહારને પ્રભાવવત કરે છ ેતવે ાં નીચે પૈકી કયા વસિાાંતમાાં દશાયવય ાં છ ે? 
[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 

 

(A) મનોવવશે્લષણાત્મક વસિાાંત 
(B) વયવહાર સાંશોધન વસિાાંત 

(C) વયવક્ત કેવન્સરત વસિાાંત 
(D) અવ્તત્વવાદી વસિાાંત 

Ans: A 

(27)  .............. ની પે્રરણા ઉિમતાનાાં ધોરણો અપનાવવા પે્રરે છ.ે 
[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 

 

(A) સિા (B) વસવિ (C) સાંલગ્નતા (D) ભૂખ Ans: B 
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(28)  વ્કનર દ્વારા દશાયવવામાાં આવેલા અવભક્રવમત અધ્યયન સાથે નીચેનામાાંથી કઈ બાબત સાચી છ ે? 
[HTAT -2017] 

 

(A) સાંખ્યાજ્ઞાન, સરવાળો, બાદબાકી, ગ ણાકાર અને ભાગાકાર ક્રવમક રીતે શીખવવા 
(B) બાળકને ઉંમર મ જબના ધોરણમાાં ક્રમશઃ આગળ વધારવ ાં 
(C) શ્રવણ - કથન – વાચન – લખેન ક્રવમક રીતે શીખવવા 
(D) એક સાંકલ્પના શીખવવા માટનેા ક્રમશઃ તબક્કાને અન સરવા 

Ans: D 

(29)  વૃવિ અને વવકાસ સાંબાંધે નીચેના પૈકી કય ાં વવધાન સ સાંગત નથી ? 
[HTAT -2017] 

 

(A) વવકાસ જટીલ પ્રરક્રયા છ.ે 
(B) વવકાસ સાંક લ પ્રરક્રયા છ.ે 
(C) વૃવિ વારસા પર આધારરત છ.ે 

(D) વવકાસને બાહ્ ક્ષમતાઓ સાથે વવશેષ સાંબાંધ છ.ે 

Ans: D 

(30)  ‘આખી વ્ત  એના ભાગોના સરવાળા કરતા કાંઈક વધ  છ.ે’ આ વવધાન નીચેના પૈકી કયા મનોવૈજ્ઞાવનક 
વાદન ાં સમથયન કરે છ ે? 
[HTAT -2017] 

 

(A) સાંયોજનાવાદ (B) વતયનવાદ (C) પ્રયોજનવાદ (D) સાંરચનાવાદ Ans: A 

(31)  મનોવવજ્ઞાનની કઈ શાખા સામાવજક પરરવ્થવતમાાં વયવક્તના વતયનને સમજવાનો પ્રયાસ કરે છ ે? 

[કોન્સ્ટબેલ -2016] 
 

(A) સમાજલક્ષી (B) વવકાસાત્મક (C) મનોમાપનલક્ષી (D) પયાયવરણલક્ષી Ans: A 

(32)  એડગર ડલેનો વશક્ષણમાાં ફાળો એટલે નીચે પૈકી......... 
[TET - || (General / S.S.) - 2017] 

 

(A) અન ભવ શાંક  (B) અન ભવ ચક્ર (C) અન ભવ વશક્ષણવક્ર (D) અન ભવ વત યળ Ans: A 

(33)  નીચેનામાાંથી કયો કેસ વકયનો વસિાાંત નથી ? 
[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 

 

(A) મ લ્યાાંકન (B) ગોપનીયતા (C) વવવશષ્ટ ઉદ્દશે (D) વૈયવક્તકરણ Ans: C 

(34)  ....... ્મવૃતમાાં મારહતી આશરે 20 સેકન્સડ સ ધી જળવાઈ રહે છ.ે 
[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 

 

(A) સાાંવેદવનક (B) અથાયત્મક (C) લાાંબા ગાળાની (D) ટૂાંકા ગાળાની Ans: D 

(35)  ‘મ વક્ત અપાવે તે વવદ્યા’ આ વયાખ્યા ક્યાાંથી લેવામાાં આવી છ ે? 
[સવય વશક્ષા અવભયાન (C.R.C.) કો-ઓરડયનટેર - 2017] 

 

(A) વેદ (B) શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા (C) ઉપવનષદ (D) મન ્ મૃવત Ans: C 
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(36)  નીચે પૈકી કય ાં પરરબળ ધ્યાનના આાંતરરક પરરબળ પૈકીન ાં નથી ? 
[TET - || (General / S.S.) - 2017] 

 

(A) મનોવલણ (B) પૂવાયન ભવ (C) ઉદ્દીપકન ાં પ નરાવતયન (D) રસ કે અવભરૂવચ Ans: C 

(37)  બાળકોને શ ાં નથી આવડત ાં એ ચકાસવા માટ ેનીચનેા પૈકી કઈ કસોટીન ાં આયોજન કરવ ાં જોઈએ ? 
[HTAT -2017] 

 

(A) ઉપચાર કસોટી (B) સમેટીવ ટે્ ટ (C) વનદાન કસોટી (D) વસવિ કસોટી Ans: C 

(38)  કઈ અવ્થાને “જીવનની વસાંત” તરીકે ઓળખવામાાં આવે છ ે? 
[TET - || (General / S.S.) - 2017] 

 

(A) પ્રૌઢાવ્થા (B) વશશ  અવ્થા (C) બાલ્યાવ્થા (D) તરુણાવ્થા Ans: D 

(39)  ........... એટલે સાંવેદનના અથયઘટન વડ ેજ્ઞાન પામવાની રક્રયા. 
[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 

 

(A) વશક્ષણ (B) પ્રત્યક્ષીકરણ (C) વવચાર (D) ધ્યાન Ans: B 

(40)  બ વિઆાંક (IQ) નો ખ્યાલ ............... એ આપ્યો છ.ે 
[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 

 

(A) ્ટનય (B) ટમયન (C) રેવન (D) વબન-સાયમન Ans: A 

(41)  વારસો અને વાતાવરણ બાળકના ક્યા વવકાસને પ્રભાવવત કરે છ ે? 
[TET - || (General / S.S.) - 2017] 

 

(A) આ ત્રણેય (B) સાંવેગાત્મક (C) સાંજ્ઞાત્મક (D) સામાવજક Ans: A 

(42)  વવજ્ઞાનનો ઈવતહાસ જોતા જ્ઞાનનો સમગ્ર જથ્થો શામાાં સમાવવષ્ટ થયેલો હતો ? 
[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 

 

(A) મનોવવજ્ઞાનમાાં (B) ભૌવતક વવજ્ઞાનમાાં (C) તત્ત્વજ્ઞાનમાાં (D) સમાજશાસ્ત્રમાાં Ans: C 

(43)  ............. એટલ ેવનયાંવત્રત પરરવ્થવતમાાં કરવામાાં આવત ાં વનરીક્ષણ. 

[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 
 

(A) ક દરતી વનરીક્ષણ (B) અાંતવનરીક્ષણ (C) પ્રયોગ (D) અવલોકન Ans: C 

(44)  ................ એટલે શરીરના અાંગોમાાં થતો ફેરફાર 
[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 

 

(A) પરરપકવતા (B) વૃવિ (C) પ્રકૃવત (D) વવકાસ Ans: B 

(45)  ‘પ્રયત્ન અને ભૂલ સ ધાર’ ને અધ્યયનના વસિાાંત તરીકે ્થાવપત કરનાર મનોવૈજ્ઞાવનકન ાં નામ શ ાં ? 

[HTAT -2017] 
 

(A) પાવલોવા (B) થોનયડાઈક (C) વેબર (D) વોટસન Ans: B 
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(46)  મનોભાર માટનેો અાંગ્રેજી શબ્દ “Stress” .............. શાખાનો શબ્દ છ.ે 
[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 

 

(A) કાયદા (B) રસાયણશાસ્ત્ર (C) ઈજનેરી (D) તબીબી Ans: C 

(47)  પ્રત્યક્ષવાદ એટલે .... 
[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 

 

(A) વનકટતાથી જોવી 

(B) ઘટનાને પ્રત્યક્ષ રીતે જોવી 
(C) ઘટનાન ેવૈજ્ઞાવનક રીતે જોવી 
(D) ઘટનાને પરોક્ષ રીતે જોવી. 

Ans: C 

(48)  પૂવયગ્રહ જ્યારે બાહ્ વતયનમાાં અવભવયક્ત થાય છ ેત્યારે તેને..... કહેવાય છ.ે 
[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 

 

(A) દયાભાવ (B) ભેદભાવ (C) સમભાવ (D) અભાવ Ans: B 

(49)  અવભપે્રરણા અાંતગયત મે્કોએ વણયવેલ જરૂરરયાતો પૈકી ક્રમશઃ બીજી અને ત્રીજી જરૂરરયાત કઈ છ?ે 
[HTAT -2017] 

 

(A) સલામતી અને પ્રેમ (B) શારીરરક અને માનવસક (C) સલામતી અને પ્રવતષ્ઠા (D) પે્રમ અને પ્રવતષ્ઠા Ans: A 

(50)  કેળવણીને વત્રધ વી પ્રરક્રયા તરીકે કોણે ્વીકારી ? 
[TET - || (General / S.S.) - 2017] 

 

(A) રોસ (B) જહોન ડયૂઈ (C) એડમ્સ (D) વ્મથ Ans: B 

(51)  ........ એક એવ ાં પરરબળ છ ેજ ેવતયનની શરૂઆત કરાવે અને વતયનને રદશા આપે છ.ે 
[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 

 

(A) આવેગ (B) વશક્ષણ (C) પે્રરણા (D) સમાયોજન Ans: C 

(52)  ........ એ પ્રેરણાઓનો શ્રણેીક્રમનો વસિાાંત આપ્યો છ.ે 

[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 
 

(A) મૅકડગૂલ (B) મૈ્લો (C) મૉગયન (D) વડવથય Ans: B 

(53)  સ પ્રવસિ મનોવવજ્ઞાની વસગ્મન્સડ ફ્રૉઈડ કયા રાષ્ટ રના હતા ? 
[પોલીસ સબ ઈન્સ્પકે્ટર (વપ્રવલમ) - 2017] 

 

(A) ્પેન (B) ફ્રાન્સસ (C) ઑવ્ટરયા (D) ઑ્ટરવેલયા Ans: C 

(54)  કઈ શૈલીમાાં ઉછરેલાાં બાળકો સહકારની ભાવના વગરનાાં હોય છ ે? 

[કોન્સ્ટબેલ -2016] 
 

(A) સામેલગીરી વવનાની (B) આપખ દ (C) અવધકારવાદી (D) લાડ લડાવવાની Ans: D 

(55)  કેશ્મર અન ેશેલ્ડને .......... ના આધારે વયવક્તત્વના પ્રકારો પાડ્ાાં છ.ે 
[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 

 

(A) વમજાજ (B) પ્રકૃવત (C) શરીરના બાાંધા (D) ્વભાવ Ans: C 
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(56)  બાળ મનોવવજ્ઞાન .......... વષય સ ધીના બાળકના વતયનનો અભ્યાસ કરે છ.ે 
[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 

 

(A) 0 - 12 (B) 1 - 6 (C) 6 - 12 (D) 3 - 6 Ans: A 

(57)  થોનયડાઈકના સામાન્સય તત્ત્વોના વસિાાંત મ જબ 
1. ગ જરાતી શબ્દકોષ વાપરવો 
2. રહન્સદી શબ્દકોષ વાપરવો 

3. અાંગ્રેજી શબ્દકોષ વાપરવો 
આ ત્રણ પૈકી કઈ બે પરરવ્થવત વચ્ચે સાંક્રમણ વધારે થશે ? 
[HTAT -2017] 

 

(A) બીજી અને ત્રીજી (B) સાંક્રમણ શક્ય નથી (C) પ્રથમ અને ત્રીજી (D) પ્રથમ અને બીજી Ans: C 

(58)  નીચેનામાાંથી કોણ સ પ્રવસિ ભારતીય મનોવવજ્ઞાની નથી ? 

[પોલીસ સબ ઈન્સ્પકે્ટર (વપ્રવલમ) - 2017] 
 

(A) નરેન્સરનાથ સેનગ પ્તા 
(B) જી.ડી. બોઆઝ 
(C) ગોવવાંદરાજન પદ્મનાભન 
(D) અવમત અબ્રાહમ 

Ans: C 

(59)  શૈક્ષવણક મનોવવજ્ઞાનમાાં ઈડ, ઈગો અને સ પર ઈગોના પ ર્કતાય કોણ છ ે? 

[HTAT -2017] 
 

(A) વ્કનર (B) ફ્રોઈડ (C) મેકડગૂલ (D) મે્લો Ans: B 

(60)  ‘તેજ્વી બાળકોને શીખવવામાાં અને વશક્ષણમાાં નબળા બાળકોને શીખવવા વભન્ન-વભન્ન પિવતઓનો આશ્રય 
લેવો જોઈએ.’ અહીં કયો વસિાાંત સમાયેલો છ ે? 
[TET - || (General / S.S.) - 2017] 

 

(A) વવષયોના અન બાંધનો 
(B) પે્રરણાનો 
(C) જીવન સાથે અન બાંધનો 
(D) વયવક્તગત તફાવતો 

Ans: D 

(61)  કોઈ ચોક્કસ જૂથ, વાંશ કે રાષ્ટ રના લોકો પ્રત્યેન ાં વયવક્તન ાં પક્ષપાતી અને વનષેધક મનોવલણ એટલે જ... 
[GSSSB પ્રોબશેનરી ઓરફસર -2016] 

 

(A) પૂવયગ્રહ (B) જૂથ સાંઘષય (C) સત્યાગ્રહ (D) હઠાગ્રહ Ans: A 

(62)  અવભક્રવમત અધ્યયન સાથે કોન ાં નામ સાંકળાયેલ ાં છ ે? 
[TET - || (General / S.S.) - 2017] 

 

(A) જહોન ડૂ્ઈ (B) કોહલર (C) ્કેવ નર (D) થોનયડાઈક Ans: C 
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(63)  બ વનયાદી વશક્ષણના મ ખ્ય ચાર વસિાાંતોમાાં નીચેના પૈકી કોનો સમાવેશ થતો નથી ? 
[HTAT -2017] 

 

(A) ્વાવલાંબનન ાં વશક્ષણ 
(B) માતૃભાષા દ્વારા વશક્ષણ 
(C) ્વતાંત્રતા માટને ાં વશક્ષણ 
(D) સાત વષયન ાં મફત અને ફરવજયાત વશક્ષણ 

Ans: C 

Scan to Play Quiz Gujarat! 
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