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TET ની તૈમાયી કયતા બાઈઓ તેભજ ફશેનો ભાટે ખુળ ખફય TET ની તૈમાયી અને તે ણ અભ્માવ ક્રભ 

ભુજફ તભાયા ભોફાઈર ય  તો આજજે તભાયા ભોફાઈર ય થી તભારું  નાભ રખી 7622041484 આેરા 
WHATSAPP નુંફય ય  SMS ભોકરો.TET મ ાં 100% પ સ થવ ની ચ વી અટલ ેwww.allexamimpgk.com નોધ:- 

બાઈ કે ફશેન તે સ્ષ્ટ જણાલલુું જથેી અરગ ગ્રુ ફનાલી ળકીએ 
  

ભનોવલજ્ઞાન ભોસ્ટ IMP 25 પ્રશ્નો યીક્ષા ઉમોગી

1.  કઇ વવભવતની બરાભણથી વભાજઉમોગી શ્રભ 
કામય અને કામય વળક્ષણને અભ્માવક્રભભાું સ્થાન 
ભળુ્ું ? 

(A) કોઠાયી કવભળન 
(B) ઇશ્વયબાઇ ટેર વવભવત 
(C) વળક્ષણ બીતયનો ખજાનો 
(D) ભોતીબાઇ કવભળન 
2.  વળક્ષણ ને ભનોવલજ્ઞાન વાથે જોડનાય કોણ છે ? 
(A) ેસ્ટોરોજી 
(B) રૂવો 
(C) ગીજુબાઇ ફધેકા 
(D) પ્રેટો 
3.  ીમાજનેા ભત અનુવાય કઇ અલસ્થાભાું 

ફાકનો ળાયીરયક અને ભાનવવક વલકાવ પ્રફ 
શોમ છે ? 

(A) રકળોયાલસ્થા 
(B) તરૂણાલસ્થા 
(C) વળળુલસ્થા 
(D) મુલાનલસ્થા 
4.  વળળુ અલસ્થાને ફાકના બાવલ વ્મવતતત્લ 

વનભાયણ ભાટે કમા ભનોલૈજ્ઞાનીક જલાફદાય ગણે 
છે ? 

(A) ેસ્ટોરોજી 
(B) વવગ્ભુંડ ફ્રોઇડ 
(C) એયીસ્ટોટર 
(D) સ્કીનય 
5.  નીચેનાભાથી કમા લયના વભમગાાને 

રકળોયાલસ્થા ગણી ળકામ ? 
(A) ૬ થી ૧૨ લય 
(B) ૫ થી ૯ લય 
(C) ૧૨ થી ૧૮ લય 
(D) ૬ થી ૧૫ લય 
6.  નીચેનાભાથી કમા વભમગાાને તરૂણાલસ્થા 

ગણી ળકામ ? 

(A) ૬ થી ૧૨ લય 
(B) ૧૨ કે ૧૩ થી ૧૮ કે ૧૯ લય 
(C) ૭ થી ૧૫ લય 
(D) ૧૮ થી ૪૦ લય 
7.  ભાનલપ્રેયણા નો વવધધાુંત કમા ભનોલૈજ્ઞાનીકે 

આપ્મો શતો ? 
(A) ભેસ્રો 
(B) સ્કીનય 
(C) ીમાજ ે
(D) ેસ્ટોરોજી 
8.  ફુવિ ભાનના કામયનો પ્રાયુંબ કમા 

ભનોલૈજ્ઞાનીકોએ કમો શતો ? 
(A) જમે્વ કૂક અને ફ્રોઇડ 
(B) આલ્ફ્ફ્રડે ફીન અને ફ્રોઇડ 
(C) આલ્ફ્ફ્રડે વફન અને વામભન 
(D) ેસ્ટોરોજી અને સ્કીનય 
9.  ફુવિ આુંક ળોધલાનુ વૂત્ર કોણે તૈમાય કમુું શતુ ? 
(A) આલ્ફ્ફ્રડે ફીન 
(B) ટભયને 
(C) રૂવો 
(D) ભેસ્રો 
10.  અવત ઉતભ ફુવિ ધયાલતા વ્મવતતનો ફુવિ આુંક 

કેટરો શોમ છે ? 
(A) ૧૩૦ થી ૧૩૯ 
(B) ૧૨૦ થી ૧૨૯ 
(C) ૧૦૦ થી ઉય 
(D) ૧૪૦ થી લધુ 
11.  ૧૨૦ થી ૧૨૯ ફુવિઆુંક ધયાલનાય વલદ્યાથી ની 

ફુવિકક્ષા કઇ શળે ? 
(A) અવત ઉતભ ફુવિ 
(B) અવતવલળે ફુવિ 
(C) વાભાન્મ ફુવિ 
(D) વલળે ફુવિ 
12.  વાભાન્મ ફુવિ કક્ષા ધયાલતા વ્મવતતનો ફુવિ 
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આુંક કેટરો શોમ ? 
(A) ૧૨૦ થી ૧૨૯ 
(B) ૯૦ થી ૧૦૯ 
(C) ૧૨૧ થી ૧૨૯ 
(D) ૧૪૦ થી લધુ 
13.  ભુંદ ફુવિ કક્ષા ધયાલનાય વ્મવતતનો ફુવિ આુંક 

કેટરો શોમ છે ? 
(A) ૯૦ થી ૧૦૯ 
(B) ૬૦ થી ૬૯ 
(C) ૭૦ થી ૭૯ 
(D) ૧૦૦ થી લધુ 
14.  ડો.ળુકર, ડો.ળાશ અને ડો.કાભઠે એ કેલા 

પ્રકાયની કવોટીઓ આી શતી ? 
(A) ળાવદદક કવોટીઓ 
(B) વાભુરશક કવોટી 
(C) વ્મવતતગત કવોટી 
(D) અળાવદદક કવોટી 
15.  વલચાય વજયનની પ્રવલવધ કમા ભનોલૈજ્ઞાનીકે 

વલકવાલી શતી ? 
(A) ઇલાન ાલરોલ 
(B) ભેસ્રો 
(C) ઓસ્ફનય 
(D) સ્કીનય 
16.  યવભાન ભાટે તૈમાય કયલભા આલેરી 

પ્રશ્નાલરીને ળુું કશેલામ ? 
(A) યવભાન કવોટી 
(B) યવવકતા કવોટી 
(C) યવવુંળોધનીકા 
(D) વ્મત્વત કવોટી 
17.  ગીરપડે યવના કુર કેટરા કે્ષત્રો ફતાવ્મા છે ? 
(A) ૧૨ 
(B) 28 
(C) 30 
(D) 32 
18.  કમા ભનોલૈજ્ઞાનીકે વ્મુત્ક્રમ્મ આકૃતી લડે ધમાન 

વલચરનનો પ્રમોગ કમો શતો ? 
(A) ભેકવલેર 

(B) સ્કીનય 
(C) ગ્રેન 
(D) થોનયડાઇક 
19.  ધમાન વલસ્તાયનુું ભાન કયલા ભાટે કમા 

વાધનનો ઉમોગ કયલાભાું આલે છે ? 
(A) ટેરીસ્કો 
(B) ટેચીટોસ્કો 
(C) કેરીડોસ્કો 
(D) ેરયસ્કો 
20.  ધમાન વલસ્તાય ભાટેનો વૌ પ્રથભ પ્રમોગ કમા 

ભનોલૈજ્ઞાનીકે કમો શતો ? 
(A) લીરીમભ શેભીલ્ફ્ટન 
(B) લીરીમભ ગેરન 
(C) ભેકગ્રાથ 
(D) થોનયડાઇક 
21.  ઉવનદ યુંયાભા ળેના ય લધૂ બાય ભૂકલાભા 

આલતો શતો ? 
(A) અધમાન 
(B) વુંગીત 
(C) કા 
(D) અધમમન 
22.  કોશરય,કોપકા અને લધેભય નાભના લૈજ્ઞાનીકો 

કઇ વલચાયધાયા ધયાલતા શતા ? 
(A) ગેસ્ટાલ્ફ્ટલાદી 
(B) જીયોલ્ફ્ટલાદી 
(C) ભલાલાદી 
(D) જશારલાદી 
23.  આુંતયવૂઝ દ્વાયા અધમમન ના પ્રણેતા કમા 

લૈજ્ઞાનીકો શતા ? 
(A) થોનયડાઇક અને સ્કીનય 
(B) આલ્ફ્ફ્રડે ફીન અને વામભન 
(C) ગીજુબાઇ ફધેકા 
(D) કોશરય કોપકા અને લધેભય 
24.  આુંતયવૂઝ દ્વાયા અધમમનભાું કોશરયે કોના ય 

પ્રમોગ કમો શતો ? 
(A) વુરતાન નાભના વચમ્ાન્ઝી 
(B) વુરતાન નાભના કફૂતય 
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(C) કૂતયા 
(D) ફીરાડી 
25.  ોતાને વોંામેર વનધાયયીત કામો પ્રત્મે ફેદયકાય 

યશેલુું એ વળક્ષકનુું કેલુું ાવુું છે ? 

(A) વફુું ાવુું 
(B) ફુવિ ચાતુમય 
(C) નફુું ાવુું 
(D) લતયન 

 

 

 TET-2 ની યીક્ષા આતા તભાભ વભત્રો ભાટે ખૂફ 

ઉમોગી એવપ્રકેળન  

 ભનોવલજ્ઞાન અને વળક્ષક અવબમોગ્મતા નુું 

ભરટરયમર 

 ગુજયાત અને બાયત નો બૂગો અને ઇવતશાવ નુું 

ભરટરયમર 

 ગુજયાતી/અુંગે્રજી/વુંસ્કૃત/રશન્દી વ્માકયણ 

 TET નો વુંૂણય વવરેફવ નુું ભરટરયમર              W.NO:-9904643643 
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