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(૧) “જ્ઞાનિક્ક્ત” નામનુાં મખુપત્ર કઇ સાંસ્થા બહાર પાડે છે ?   

ઉત્તર : સિગ શિક્ષા અણિયાન. 

(૨) “હુાં શિક્ષણમાાં મનોશિજ્ઞાન પ્રયોજીિ”  - આવુાં શિધાન કયા મનોિૈજ્ઞાશનકે કર્ુું હત ુાં ? 

ઉત્તર : પેસ્ટોલોજી. 

(૩) “માનિીની સાંપણૂગ વ્યક્ક્તમતાનુાં પ્રગટીકરણ એટલે કેળિણી”- આ કેળિણીની વ્યાખ્યા કોને આપી ?  

ઉત્તર : સ્િામી શિિેકાનાંદ. 

(૪) જી.સી.ઇ.આર.ટી દ્વારા થયેલ સિેક્ષણ SAP નુાં પરુૂાં  નામ શુાં છે ?  

ઉત્તર : સ્ટુડન્ટ એણચિમેંટ પ્રોફાઇલ. 

(૫) અણિસાંધાનમાાં ઉદ્દીપકને બદલે પ્રશતચારને અશનિાયગ ગણનાર મનોિૈજ્ઞાશનક કોણ હતાાં ?  

ઉત્તર : સ્કીનર. 

(૬) િારીફરક શિકાસમાાં ક્સ્થરતા અને બાળકનુાં સ્િાિલાંબી બનવુાં આ લક્ષણો કાંઇ અિસ્થામાાં જોિા મળે છે ?  

ઉત્તર : ફકિોરાિસ્થા. 

(૭) “કુદરત દ્વારા મળતી કેળિણી એ જ સાચી કેળિણી” સાંકલપના કોણે આપી ?  

ઉત્તર : રૂસો. 

(૮) પરીક્ષામાાં ઓછા ગણુ મેળિનાર શિદ્યાથી પરીક્ષકનો િાાંક કાઢે છે. – આ કયા પ્રકારની બચાિ પ્રર્કુ્ક્ત છે ? 

ઉત્તર :પ્રકે્ષપણ. 

(૯) બાળશિકાસ અને શિક્ષણના શસદ્ાાંતો સૌપ્રથમ કોણે આ્યાાં ?  

ઉત્તર : મેડમ માફરયા મોંટેસોરી. 

(૧૦) એન.સી.એફ.2005માાં કાંઇ બાબત પર સૌથી િધુાં િાર મકુિામાાં આવ્યો છે ?  

ઉત્તર : જ્ઞાનનુાં સર્જન. 

(૧૧) ક્ષમતાકેંદ્રી શિક્ષણ સાથે કાંઇ બાબત સૌથી િધુાં લાગુાં પડે છે ? 

ઉત્તર :અધ્યયનના કે્ષત્રો મજુબ ક્ષમતાઓ. 

(૧૨) ગાાંધીજી પે્રફરત બશુનયાદી શિક્ષણના શસદ્ાાંતોમાાં કોનો સમાિેિ થતો નથી ?  

TET, TAT, HTAT તેમજ HMAT  િગેરે પરીક્ષાઓમાાં પછૂાયેલા પ્રશ્નો – ઉત્તરો. 
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ઉત્તર: વ્યાિસાશયક શિક્ષણ. 

(૧૩) શિદ્યાથીઓના મલૂયાાંકન અંગે અદ્યતન સાંકલપના કઇ છે ?  

ઉત્તર : સતત અને સિગગ્રાહી મલૂયાાંકન. 

(૧૪) ધો-8માાં િણતી શિદ્યાથીની તાસ દરમ્પયાન િગગવ્યિહારમાાં સાંકોચ અનિુિે છે અને પ્રશ્નોના જિાબ આપિાનુાં   

 ટાળે છે.શિક્ષક તરીકે તમે શુાં કરિો ?  

ઉત્તર : િગગમાાં ગપૃ ચચાગમાાં તથા સહઅભ્યાશસક પ્રવશૃતમાાં િાગ લેિા પે્રરીિ. 

(૧૫) શિક્ષકે િગગવ્યિહારને અસરકારક બનાિિા શુાં કરવુાં જોઇએ ?  

ઉત્તર : એકમની પિૂગ તૈયારી કરી િગગખાંડમાાં જવુાં જોઇએ. 

(૧૬) િાળાએ મોડા આિીને અનાંત જુદા જુદા બહાના રજુ કરે છે તો તેના િતગનને શુાં કહીં િકાય ?  

ઉત્તર : યોક્ક્તકીકરણ. 

(૧૭) િગગખાંડમાાં થતો ઘોંઘાટ એ શુાં સચૂિે છે ?  

ઉત્તર : અસરકારક િગગવ્યિહારનો અિાિ. 

(૧૮) િગગખાંડમાાં કાંઇ બાબત સૌથી િધ ુઅગત્યની છે ?  

ઉત્તર : અસરકારક પ્રત્યાયન. 

(૧૯) ગજુરાતમાાં પાયાની કેળિણી માટે ‘મછૂાળી મા’ તરીકે જાણીતા શિક્ષણિાસ્ત્રીનુાં કર્ ુપસુ્તક પી.ટી.સી.ના  અભ્યાસક્ર્મમાાં સામેલ 

કરિામાાં આવ્ર્ુાં છે ?  

ઉત્તર : ફદિાસ્િ્ન. 

(૨૦) િાષાના ઉપયોગ િગર થતા પ્રત્યાયનને કર્ુાં પ્રત્યાયન કહિેાય છે ?  

ઉત્તર : અિાબ્દદક પ્રત્યાયન. 

(૨૧) ગજુરાત િૈક્ષણણક સાંિોધન અને તાલીમ પફરષદ દ્વારા કર્ુાં િૈક્ષણણક સામાશયક પ્રશસદ્ કરિામાાં આિે છે ?  

ઉત્તર : જીિન શિક્ષણ. 

(૨૨) શિક્ષક શિદ્યાથીમાાં સારા મલૂયોની સ્થાપના કરી િકે છે,કારણ કે............    

ઉત્તર : તેમની િાતથી શિદ્યાથીને પે્રરણા મળે છે. 

(૨૩) શિદ્યાથીઓમાાં સહકારની િાિનાનો શિકાસ કરિા આપ શુાં કરિો ?   

ઉત્તર : સમહૂમાાં કાયગ કરાિિો.  
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(૨૪) િગગખાંડમાાં પોતાના શિચારો પ્રસ્તતુ કરતી િખતે શિક્ષક માટે એ ઉણચત રહિેે કે........  

ઉત્તર : ૧.તે સ્િીકારે કે બીજો દ્રબ્ટટકોણ પણ હોઇ િકે.  

        ૨.તે સ્િીકારે કે શિદ્યાથીઓનો સમહૂ એક ટોળાં નથી. 

        ૩.શિરોધી દ્રબ્ટટકોણને પણ પોતાના શિચારોમાાં સ્થાન પામે. 

(૨૫) શિક્ષણનો મખુ્ય ઉદે્દિ શુાં છે ?  

ઉત્તર : શિદ્યાથીની ણચિંતનિક્ક્તનો શિકાસ કરિો. 

(૨૬) શિક્ષક સમાજમાાં મહત્િપણૂગ સ્થાન પ્રા્ત કરી િકે છે,જો તે.....  

ઉત્તર : પોતાની  જિાબદારીનુાં ઇમાનદારીપિૂગક િહન કરે. 

(૨૬) િગગખાંડમાાં શિસ્ત જાળિિાનો પ્રિાિી ઉપાય છે કે....  

ઉત્તર : શિક્ષણકાયગ રસપ્રદ હિે તો અશિસ્ત આપોઆપ રદ થઇ જિે. 

(૨૭) યથાથગિાદી શિક્ષણના કેંદ્રમાાં કોણ છે ? 

ઉત્તર : શિદ્યાથી. 

(૨૮) તત્િજ્ઞાનનો કયો િાદ પસુ્તકીયા શિક્ષણ સામે બળિારૂપે પ્રગટ થયો ? 

ઉત્તર : પ્રકૃશતિાદ. 

(૨૯) કોણે કહ્ુાં છે કે ‘ શિક્ષણ એ મનટુયને આત્મશિશ્વાસ ુઅને શન:સ્િાથી  બનાિે છે.’ ?  

ઉત્તર : ઋગ્િેદ. 

(૩૦) પ્રૌઢ શિક્ષણ / શનરાંતર શિક્ષણ એ કેિા પ્રકારનુાં શિક્ષણ છે ?  

ઉત્તર : અનૌપચાફરક. 

(૩૧) “સયૂાગસ્ત જોઇને સધુબધુ ભલૂી જવુાં’ એ કયા મલૂયને અંતગગત આિે છે ?  

ઉત્તર : સૌંદયાગત્મક. 

(૩૨) ઘોંધાટ એ......  

ઉત્તર : નકારાત્મક સદુ્દ્રઢક છે. 

(૩૩) “શિક્ષણ શિદ્યાથીને જીિનનુાં ઉત્તરદાશયત્િ અને શિિેષાશધકારોને શનિાિિા યોગ્ય બનાિે છે.” આ શિધાન કોણે કહ્ુાં છે ?  

ઉત્તર : સ્િામી શિિેકાનાંદ. 

(૩૪) શિમાન ચાલકની તાલીમ માટે કયો શિકલપ િધુાં અનકુળૂ છે ?  
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ઉત્તર : શસમ્પર્લેુિન. 

(૩૫) “િસાંત આિતી નથી,િસાંતને લાિિામાાં આિે છે.”-આ િાત શિક્ષણની સાંસ્થાઓને પણ એટલી જ લાગ ુપડે છે,આ િાત કોણે 

રજૂ કરેલ છે ?  

ઉત્તર : ડૉ.હજારીપ્રસાદ દ્વદ્વિેદી. 

(૩૬) ‘હોસ્ટેલમાાં જિાનો ટાઇમ થાય ત્યારે ઘાંટ િગાડિામાાં આિે છે.’ અહીં ઘાંટ એ .......... 

ઉત્તર : અિેજીરૂપ ઉદ્દીપક છે. 

(૩૭) ટાાંકણી િાગિાથી હાથ ખેંચી લેિાની ફિયા એ …….  

ઉત્તર : પ્રશતણક્ષ્ત ફિયા છે. 

(૩૮) સમગ્ર દેિિરમાાં રાટરપે્રમ,રાટરફહત,ચાફરત્ર્યિીલતા,દેિપે્રમના મલૂયો,શિશિધતામાાં એકતા,સામાજજક સમરસતા શિગેરે જેિા 

પ્રમખુ ઉદે્દિો સાથે શિક્ષણ સાંસ્થાઓ (િાળા-કોલેજો)નુાં સાંચાલન કરત ુાં પ્રશસદ્ સાંગઠન/સાંસ્થા કઇ છે ?  

ઉત્તર : શિદ્યાિારતી. 

(૩૯) ‘ પદ્ય શિક્ષણ ’ માટે કઇ પદ્શતને િધારે યોગ્ય ગણી છે ?  

ઉત્તર : રસાસ્િાદ પદ્શત.  

(૪૦) ગજૂરાત શિદ્યાપીઠનો માંત્ર છે........  

ઉત્તર : સા શિદ્યા યા શિમકુ્તયે. 

(૪૧) કેળિણીની બહધુ્રશુિય પ્રફિયામાાં શિક્ષણના કયા સ્તાંિનો સમાિેિ થતો નથી ?  

ઉત્તર : આજીશિકા માટેનુાં અધ્યયન. 

(૪૨) ઉત્પે્રરણાના કાયોમાાં કયા કાયગનો સમાિેિ થતો નથી ?  

ઉત્તર : તે ફિયાઓને શનયાંત્રણમાાં રાખે છે.  

(૪૩) વ્યક્ક્તત્િ માપન માટે િાહીના ડાઘાની કસોટી રચના કોણે કરી હતી ?  

ઉત્તર : રોિાક. 

(૪૪) ધોરણ 8 ના અંગે્રજીના શિષય શિક્ષકથી શિક્ષણકાયગ કરતી િખતે દલેકબોડગમાાં શિષયિસ્ત ુખોટુાં લખાઇ જતાાં તેઓ શુાં કરિે ?  

ઉત્તર : દલેકબોડગમાાં શિદ્યાથીઓને ભલૂ િોધિાનુાં કહિેે.  

(૪૫) ‘હુાં કદી શિખિતો નથી,હુાં એિા સાંજોગો પેદા કરુાં છાં જેમાાં શિદ્યાથીઓ િીખે.’ આ શિધાન કોનુાં છે ?  

ઉત્તર : આઇન્સ્ટાઇન. 
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(૪૬) િીખિાની પ્રફિયા પર કયા િારીફરક પફરબળની અસર સૌથી િધુાં જોિા મળે છે ?  

ઉત્તર : જાતીયતા.  

(૪૭) સૌહાદગપણૂગ સામાજજક સાંબાંધો જાળિિા શિક્ષકે શુાં કરવુાં જોઇએ ?  

ઉત્તર : લોકતાાંશત્રક મલૂયો પર િાર આપિો જોઇએ. 

(૪૮) િીખિાની ઉત્તમ પદ્શત કાંઇ છે ?  

ઉત્તર : જે દ્વારા શિદ્યાથી મદુ્દાને પરેુપરુો સમજી િકે. 

(૪૯) ‘સોટી િાગે ચમચમ શિદ્યા આિે ધમધમ’ કહિેત અંગે તમારુાં શુાં માંતવ્ય છે ?  

ઉત્તર : દરેક પ્રકારના શિદ્યાથી માટે અમનોિૈજ્ઞાશનક છે. 

(૫૦) નિી રાટરીય શિક્ષણનીશતમાાં બધા શિષયોના શિક્ષણમાાં કુલ કેટલા હાદગ રૂપ તત્િોને િણી લેિાનુાં સચૂન થયેલુાં છે?  

ઉત્તર : 10. 

(૫૧) નિી રાટરીય શિક્ષણ નીશતમાાં કયા પ્રકારના શિક્ષણ ઉપર િાર મકુિામાાં આવ્યો છે ?  

ઉત્તર : મલૂય શિક્ષણ. 

(૫૨) 6 થી 14 િષગના તમામ બાળકોને મફત અને ફરજજયાત શિક્ષણ પરુૂાં પાડિા માટેનો ધારો એટલે ?  

ઉત્તર : RTE-2009. 

(૫૩) સાંિોધન િા માટે કરિામાાં આિે છે ? 

ઉત્તર : અત્યારના જ્ઞાનમાાં િધારો કરિા માટે. 

(૫૪) મનોશિજ્ઞાનની સૌપ્રથમ વ્યાખ્યા આપિામાાં આિી....    

ઉત્તર : આત્માનુાં  શિજ્ઞાન. 

(૫૫) “અનિુિ જ જ્ઞાનની એક માત્ર માતા છે.”  

ઉત્તર : ઇંફદ્રયાનિુિિાદ. 

(૫૬) સ્કીનર દ્વારા દિાગિિામાાં આિેલા અણિિશમત અધ્યયન સાથે કાંઇ બાબત સાચી છે ?  

ઉત્તર : એક કલ્પના િીખવવા માટેના ક્રમિ: તબક્કાને અનસુરવા. 

(૫૭) ગજુરાત રાજ્યમાાં ફરજજયાત શિક્ષણ અશિશનયમ ક્યારે અમલમાાં આવ્યો ?  

ઉત્તર : 1961. 

(૫૮) પ્રાથશમક િાળાના બાળકોની લાઇફ સ્કીલ માટેના હતેઓુમાાંથી કયા હતેનુો સમાવેિ થતો નથી ? 
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ઉત્તર : જીિન વ્યિહારમાાં ઉપયોગી શિશિધ કૌિલયો કેળિિાનો. 

(૫૯) S.S.A. (સિગ શિક્ષા અણિયાન) નો ધ્યેય નથી ?  

ઉત્તર : શિક્ષક તાલીમ. 

(૬૦) શપ્ર-મેફરક શિટયવશૃત (ધો ૧ થી ૮) કાંઇ જાશતના શિદ્યાથીઓને મળે છે ?  

ઉત્તર : લઘમુશત. 

(૬૧) એક િાળામાાં ધોરણ 1 થી 5 માાં કુલ 105 શિદ્યાથીઓ હોય તો કેટલા શિક્ષકો મળિાપાત્ર થાય ? 

ઉત્તર : 4. 

(૬૨) ઉપચારાત્મક શિક્ષણ માટે કર્ુાં શિધાન સાચુાં નથી ?  

ઉત્તર : શિક્ષકોને િધારાનો આશથિક પરુસ્કાર આપિામાાં આિે છે. 

(૬૩) “જીિનના અંધકારમાાં પ્રકાિના ફકરણો ફેલાિે તે કેળિણી” કયા પાશ્ચાત્ય કેળિણીકારે આ િાત કહી છે ? 

ઉત્તર : એચ.જી.િેલસ. 

(૬૪) એક શિક્ષક તરીકે તમારા શિષયનુાં સાચુાં અધ્યયન કરાિિા શુાં કરિો ?  

ઉત્તર : કસોટી દ્વારા પરીક્ષણ કરીને િગગકાયગ પર િાર મકૂિો. 

(૬૫) જ્ઞાનનુાં સર્જન એ કયા િતગન પફરિતગનને આધાફરત છે ?  

ઉત્તર : અપેણક્ષત િતગન-પફરિતગન. 

(૬૬) બાળકમાાં હતાિા જન્મિાનુાં કારણ કર્ુાં હોઇ િકે ? 

ઉત્તર : પે્રરણાઓના સાંઘષગને પફરણામે. 

(૬૭) શિદ્યાથીઓને શિજ્ઞાનનુાં શિક્ષણ કેિી રીતે આપવુાં જોઇએ ? 

ઉત્તર : જાતે પ્રયોગ કરાિીને. 

(૬૮) િાળા વ્યિસ્થાપન સશમશત (SMC) માાં સભ્ય સણચિ તરીકે કોની શનર્કુ્ક્ત કરિામાાં આિે છે ?  

ઉત્તર : િાળાના આચાયગ. 

(૬૯) કાંઇ નીશત િષગ 2013માાં જાહરેાત કરી છે ?  

ઉત્તર : રાટરીય બાલ નીશત 2013. 

(૭૦) ગજુરાતી માધ્યમની પ્રાથશમક િાળાઓમાાં સાંસ્કૃત શિક્ષણની િરૂઆત કયા ધોરણથી થાય છે ? 

ઉત્તર : ધોરણ-6. 
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(૭૧) ધોરણ 6 થી 8 નાાં અંગે્રજી પાઠયપસુ્તકોનુાં શનમાગણ કઇ સાંસ્થા કરે છે ?  

ઉત્તર : ગજુરાત િૈક્ષણણક સાંિોધન અને તાલીમ પફરષદ. 

(૭૨) આઇ.આઇ.ટી.ઇ.નુાં પરુૂાં  નામ શુાં છે ?  

ઉત્તર :  ઇન્ડીયન ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ ટીચર એજ્ર્કેુિન તથા  ઇન્ડીયન ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ ટેકશનકલ એજ્ર્કેુિન.  

બાંને જિાબ માન્ય છે.    

(૭૩) રાજ્ય પરીક્ષા બોડગ કાંઇ પરીક્ષાનુાં આયોજન કરત ુાં નથી ? 

ઉત્તર : પ્રખરતા િોધ પરીક્ષા. 

(૭૪) પ્રાથશમક િાળાઓમાાં શિદ્યાસહાયકોની િરતી કરિા માટે કેંદ્રીયકતૃ પસાંદગી સશમશતમાાં કોનો સમાિેિ થતો નથી?  

ઉત્તર : જજલલા પ્રાથશમક શિક્ષણાશધકારી. 

(૭૫) RTE ની કાંઇ કલમ બાળકોને િારીફરક સજા કરિાની મનાઇ ફરમાિે છે ?  

ઉત્તર : કલમ 17. 

(૭૬) િાચનશિક્ષણ પ્રિેિની કઇ પદ્શત શિિેષ લાિદાયી છે ?  

ઉત્તર : િદદ પદ્શત. 

(૭૭) ગજુરાતના િૈક્ષણણક રીતે પછાત શિસ્તારોમાાં કન્યા શિક્ષણને ઉતે્તજન આપિા માટે કયો કાયગિમ અમલમાાં છે ? 

ઉત્તર : એન.પી.ઇ.જી.ઇ.એલ. 

(૭૮) “હુાં કદી દાફરદ્રયનુાં સ્તોત્ર ગાિા માાંગતો નથી,પણ િૈિિના ઠઠારા કરતાાં સાદાઇનુાં મલૂય િધારે છે.” – આ શિધાન કોનુાં છે ?  

ઉત્તર : રશિિંદ્રનાથ ટાગોર. 

(૮૦) નેિનલ મીન્સ કમ મેરીટ સ્કોલરિીપ (NMMS) પરીક્ષાનુાં સાંચાલન રાજ્યકક્ષાએથી કઇ કચેરી તરફથી થાય છે ? 

ઉત્તર :  રાજ્ય પરીક્ષા બોડગ,ગાાંધીનગર. 

(૮૧) શનરાંતર શિક્ષણની સાંકલપનાનો ઉદ્દિિ ક્ાાંથી થયો હતો ?  

ઉત્તર : અમેફરકા. 

(૮૨) મનોિલણો ........ હોય છે.   

ઉત્તર : કાયમી. 

(૮૩) ફ્રોઇડ પ્રકે્ષપણને એક ........ તરીકે ગણે છે ?  

ઉત્તર : બચાિપ્રર્કુ્ક્ત. 
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(૮૪) “લીંબ ુમીઠા” અને “દ્રાક્ષ ખાટી” આ બચાિપ્રર્કુ્ક્તને ........ કહિેામાાં આિે છે ?  

ઉત્તર : યૌક્ક્તકીકરણ. 

(૮૫) ગણણતના શનયમો તારિિા કાંઇ પદ્શત પ્રયોજાય છે ?  

ઉત્તર : આગમન-શનગમન. 

(૮૬) અણિિશમત અધ્યયન સાથે કોનુાં નામ સાંકળાયેલુાં છે ?  

ઉત્તર : સ્કીનર. 

(૮૭) સાંકલપનાઓનો શિકાસ મખુ્યત્િે કોનો િાગ છે ?  

ઉત્તર : બૌદ્વદ્ક શિકાસ. 

(૮૮) NCF-2005 માાં બાળકના પ્રથમ બે િષગના શિક્ષણના માધ્યમથી િાષા તરીકે રાખિા પર િાર મકૂ્ો છે તે કાંઇ િાષા છે ?  

ઉત્તર : પ્રાદેશિક િાષા. 

(૮૯) મલૂયાાંકનની પ્રફિયામાાં કઇ કઇ બાબતોનો સમાિેિ થાય છે ? 

ઉત્તર : શિક્ષણના હતેઓુ,અધ્યયન અનિુિો અને મલૂયાાંકન. 

(૯૦) અધ્યયનમાાં કઠીન મદુ્દાઓને સરળ બનાિિા માટે..... 

ઉત્તર : ૧.પ્રવશૃત દ્વારા શિક્ષણ આપવુાં જોઇએ. 

૨.રમત દ્વારા શિક્ષણ આપવુાં જોઇએ. 

(૯૧) RTI કયા િષગથી અમલી બનેલ છે ?   

ઉત્તર : 2005. 

(૯૨) પ્રાથશમક િાળાઓના અભ્યાસિમ અને મલૂયાાંકન માળખાની રચના અને માગગદિગન કાંઇ સાંસ્થા દ્વારા કરિામાાં આિે છે ?  

ઉત્તર : GCERT. 

(૯૩) શનરાંતર શિક્ષણ કાયગિમ એ કયા કાયગિમ પછીનો કાયગિમ છે ?  

ઉત્તર : અનસુાક્ષરતા. 

(૯૪) િાળા સમય દરમ્પયાન િાળામાાં ન આિી િક્તા બાળકો માટેની શિક્ષણ વ્યિસ્થા..... 

ઉત્તર : િૈકલ્લપક િાળા. 

(૯૫) શિક્ષક તાલીમી સાંસ્થાઓનુાં શનયમન કેંદ્રની કાંઇ સાંસ્થા દ્વારા કરિામાાં આિે છે ?  

ઉત્તર : NCTE. 
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(૯૬) ગજુરાતી માધ્યમની પ્રાથશમક િાળામાાં ફહિંદી શિક્ષણની િરૂઆત કયા ધોરણથી થાય છે ?  

ઉત્તર : ધોરણ 4. 

(૯૭) ધોરણ 2 માાં ક્ાાં સધુીનુાં સાંખ્યાજ્ઞાન આપિામાાં આિે છે ?  

ઉત્તર : 1 થી 100 સધુી. 

(૯૮) બાળકને શનબાંધ લેખન શિખિિા માટેનુાં સૌથી અગત્યનુાં પગશથર્ુાં કર્ુાં છે ?  

ઉત્તર :  સ્િતાંત્ર લેખન. 

(૯૯) એસ.એમ.સી.(SMC) માાં કોણ ફરજીયાત સભ્ય નથી ?  

ઉત્તર : સરપાંચ.  

(૧૧૦) “તુાંડે ત ુાંડે મશતણિિન્ન” કહિેત કોની સાથે અનબુાંધ ધરાિે છે ?  

ઉત્તર :  બદુ્વદ્. 

(૧૧૧) જેમનો બદુ્વદ્આંક 75 થી 90 હોય તે કેિા પ્રકારના બાળકો તરીકે ઓળખાય છે ?  

ઉત્તર :  ધીમી ગશતએ િીખનાર બાળકો. 

(૧૧૨) 21મી સદીના શિક્ષણ માટેની શિચારણા કરિા કયા પાંચે કહ્ુાં કે – શિક્ષણ એ િીતરનો ખજાનો છે ?  

ઉત્તર :  ડેલોસગ પાંચ. 

(૧૧૩) માઇિોટીચીંગ એ .............  

ઉત્તર :  તાલીમ પ્રર્કુ્ક્ત છે. 

(૧૧૪) િગગખાંડમાાં શિદ્યાથીઓ સાથે ચચાગ િધારે સફળ ત્યારે થિે જો ચચાગનો શિષય.....   

ઉત્તર :  શિદ્યાથીઓને અગાઉથી બતાિિામાાં આવ્યો હોય.  

(૧૧૫) િીખવુાં એટલે.....  

ઉત્તર :  સમસ્યા સમાધાન માટેની યોગ્યતા પ્રા્ત કરિી. 

(૧૧૬) શિક્ષણનુાં મખુ્ય કાયગ છે ....  

ઉત્તર :  શિદ્યાથીઓમાાં શનફહત આંતફરક િક્ક્તઓનો શિકાસ કરિો. 

(૧૧૭) શિક્ષક-શિદ્યાથી િચ્ચેનો સાંબાંધ કેિો હોિો જોઇએ ? 

ઉત્તર :  શિદ્યાથીના સાંપણૂગ શિકાસને પોષક હોિો જોઇએ. 
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(૧૧૮) એક શિક્ષક એવુાં અનિુિે છે કે,તેના શિદ્યાથીઓ તેના અધ્યાપન કાયગથી સાંતટુટ નથી આિી પફરક્સ્થશતમાાં શિક્ષકે શુાં કરવુાં 

જોઇએ ?  

ઉત્તર :  તેણે જાતે ફરફે્રિર કોસગ કરિો જોઇએ; જેથી તે પોતાના અધ્યાપન કાયગમાાં સધુાર લાિી િકે.  

(૧૧૯) શિકલાાંગ બાળકોના શિક્ષણ માટે  એક શિક્ષક તરીકે શુાં કરવુાં જોઇએ ? 

ઉત્તર :  તે બાળકોમાાં આત્મશિશ્વાસનો શિકાસ કરિો. 

(૧૨૦) સમાિેિી શિક્ષણ (Inclusive Education) એટલે...  

ઉત્તર :  એક જ િાળા પફરસરમાાં સામાન્ય બાળકોની સાથે શિશિટટ સમહૂનાાં બાળકોને શિક્ષણ આપવુાં.  

(૧૨૧) પ્રાથશમક કક્ષાએ શિદ્યાથીઓની શિખિા સાંબાંધી સમસ્યાઓના શનરાકરણ માટે સિગશે્રટઠ પ્રફિયા કઇ છે? 

ઉત્તર :  શિદ્યાથીઓની ક્ષમતાઓ તથા યોગ્યતારૂપ શિશિધ શિક્ષણ પ્રણાલીનો અમલ કરિો. 

(૧૨૨) એક બાળકની ગાંદી આદત છોડાિિી છે.-આ સાંદિગમાાં શનદેશિત શસદ્ાાંતો પૈકી કયા અધ્યયન શસદ્ાાંતની અનપુ્રયોગ કરિો 

ઉણચત રહિેે ?  

ઉત્તર :  બ્સ્કનરનો શસદ્ાાંત. 

(૧૨૩) શિદ્યાથીઓને મનોરાંજન કાયગિમ યોજિાની ઇચ્છા છે,તો શિક્ષક તરીકે તમે શુાં કરિો ?  

ઉત્તર :  તેઓને યોગ્ય કાયગિમ ઘડિામાાં મદદ કરીિ. 

(૧૨૪) શિક્ષણ કાયગન ુાં આયોજન કરતાાં કઇ બાબત ધ્યાનમાાં ન લેિી જોઇએ ?  

ઉત્તર :  િાળામાાં શિદ્યાથીઓની સાંખ્યા. 

(૧૨૫) ‘ અનિુિી શિક્ષકને આયોજનની જરૂર નથી’ આ શિધાન અંગે તમે શુાં માનિો ?  

ઉત્તર :  શિધાન ખોટુાં છે.આયોજનથી થયેલુાં કાયગ ઘણુાં અસરકારક બને છે.  

(૧૨૬) િગગનો એક શિદ્યાથી તમને િારાંિાર પ્રશ્નો પછેૂ છે.આ શિષે તમારુાં  માંતવ્ય શુાં છે ?  

ઉત્તર :  શિદ્યાથીને સાચા ઉત્તરો આપી પ્રોત્સાફહત કરિો. 

(૧૨૭) માની લો કે તમે ગણણતના શિક્ષક છો.એક શિદ્યાથી તેને લખેલી કશિતા તમને બતાિે છે.તમે શુાં કરિો ? 

ઉત્તર :  તેની કશિતા િાાંચી તેને પ્રોત્સાફહત કરીિ.કશિતા કોઇ સામશયકમાાં મોકલિા જણાિીિ. 

(૧૨૮) તમારા એક શિદ્યાથીની જોડણી નબળી છે.તે તમારુાં  માગગદિગન માાંગે છે.તો તમે શુાં કરિો ?  

ઉત્તર :  નાનો ણખસ્સા કોિ સાથે રાખી તેનો ઉપયોગ કરિા જણાિીિ.  

(૧૨૯) ‘ શિક્ષકે પાઠયપસુ્તકમાાં આપેલી શિગતો જ િીખિિી જોઇએ ’ આ અંગે તમે શુાં માનો છો ?  
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ઉત્તર :  સાંદિગ પસુ્તકો, સામશયકો અને ઇંટરનેટ દ્વારા મેળિેલુાં શિિેષ જ્ઞાન પણ ઉમેરી િકાય.   

(૧૩૦) ‘િષોના અનિુિ પછી શિક્ષકે િગગમાાં તૈયારી કરી જવુાં જરૂરી નથી’ આશિધાન અંગે તમે શુાં માનો છો ?  

ઉત્તર :  ખોટુાં છે. 

(૧૩૧) પરીક્ષામાાં પ્રશ્નપત્રમાાં અનાત્મલક્ષી પ્રશ્નો પછુિાનો ગેરલાિ કયો છે ?  

ઉત્તર :  મૌણલક અણિવ્યક્ક્ત ન જાણી િકાય. 

(૧૩૨) સતત અને સિગગ્રાહી મલૂયાાંકન કોણે સચૂવ્ર્ુાં છે ?  

ઉત્તર :  રાટરીય શિક્ષણ નીશત-1986. 

(૧૩૩) ‘ એક શિક્ષક માને છે કે અનાત્મલક્ષી પ્રશ્નોથી ઉપયોજનનો હતે ુન માપી િકાય.’ તમે આ શિધાન અંગે શુાં માનો છો ?  

ઉત્તર :  ખોટુ છે. 

(૧૩૪) િારતમાાં પરીક્ષા સધુારણા અંગે એન.સી.ઇ.આર.ટી. નિી ફદલહી આિી કયા શિક્ષણિાસ્ત્રીએ માગગદિગન આ્ર્ુાં હત ુાં ?  

ઉત્તર :  બેંજાશમન દલમુ.  

(૧૩૫) િાળામાાં કોઇ એક શિષયની પ્રશ્નબેંક રચિાથી શુાં લાિ થાય ?  

ઉત્તર :  સારા, અજમાિેલા અને િૈશિધ્યપણૂગ પ્રશ્નો િડે સમતોલ પ્રશ્નપત્ર કાઢી િકાય. 

(૧૩૬) ‘સારા શનબાંધ પ્રશ્નો િડે શિદ્યાથીઓનુાં સાચુાં મલૂયાાંકન થઇ િકે છે.’ આ શિધાન અંગે તમે શુાં માનો છો ?  

ઉત્તર :  ખોટુાં છે. 

(૧૩૭) તમારા િગગમાાં જ્ઞાશત અનસુાર જૂથો છે.આિાાં જૂથો આિકાયગ છે ?  

ઉત્તર :  ના. 

(૧૩૮) કા.પા.કાયગ કરતાાં આકશૃતઓ કે ણચત્રો કા.પા.ઉપર દોરિાાં જરૂરી છે ?  

ઉત્તર :  હા, તેથી શિદ્યાથીઓની સમજ િધારે સ્પટટ થાય. 

(૧૩૯) તમારા િગગમાાં શિદ્યાથીઓ િારાંિાર અિાજ કરે છે.તમે શુાં કરિો ?  

ઉત્તર :  અિાજ થિાનુાં કારણ તપાસી તે શનિારીિ. 

(૧૪૦) િગગમાાં એક ઊંચા શિદ્યાથીની આંખો નબળી છે.તમે તેને ક્ાાં બેસાડિો ? 

ઉત્તર :  આગળની પાટલી પર છેડે. 

(૧૪૧) શિદ્યાથીઓની ફફરયાદ છે કે તેમને બોડગ ઉપર લખેલુાં દેખાત ુાં નથી.તમે શુાં પગલાાં લેિો ?  

ઉત્તર :  બોડગ ઉપર પ્રકાિ આિતો હિે તે બાંધ કરીિ.   
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(૧૪૨) િાળાના પ્રિાસમાાં શિદ્યાથી નેતાને તમે કઇ જિાબદારી સોંપિો ?  

ઉત્તર :  શિશિધ કાયોમાાં સહાયક. 

(૧૪૩) િાળાના શિક્ષકો િાળામાાં જ પોતાનો વ્યાિસાશયક શિકાસ કરી િકે છે એ માટે રાટરીય શિક્ષણ નીશત-1986 માાં કઇ પ્રવશૃત 

સચૂિાઇ છે ? 

ઉત્તર :  School  Built Inservice Training. 

(૧૪૪) ‘ ખલુલાાં પાઠયપસુ્તકો સાથે પરીક્ષા’ આ શિચાર કેમ ભલુાઇ ગયો ?  

ઉત્તર :  આ કાયગિમની તલસ્પિી સમજના અિાિે. 

(૧૪૫) માધ્યશમક િાળાઓમાાં િૈજ્ઞાશનક સ્િરૂપનુાં જાતીય શિક્ષણ આપવુાં જોઇએ ?  

ઉત્તર :  હા, તેથી તરુણ તરુણીઓના ખોટા ખ્યાલો દૂર થાય. 

(૧૪૬) િાળાથી લઇ રાજ્ય સ્તર સધુી બાળકો અને શિક્ષકો માટે રમોત્સિનુાં આયોજન કોના દ્વારા થાય છે ? 

ઉત્તર :  જીસીઇઆરટી. 

(૧૪૭) ‘ જેમ સાયકલ ચલાિતા આિડતુાં હોય એ વ્યક્ક્તને સ્કટૂર િીખિામાાં સરળતા રહ ેએ રીતે સરિાળા આિડતા હોય એને 

ગણુાકાર િીખિિામાાં સરળતા રહ.ે’- આ શિધાન સાથે કઇ સાંકલપના જોડાયેલી છે ? 

ઉત્તર :  અધ્યયન સાંિમણ. 

(૧૪૮) ર્નેુસ્કો દ્વારા એકિીસમી સદીના શિક્ષણ માટે પ્રશસદ્ થયેલ અહિેાલ કયા પસુ્તક સ્િરૂપે પ્રકાશિત થયો છે ? 

ઉત્તર :  શિક્ષણ-િીતરનો ખજાનો. 

(૧૪૯) શિક્ષણ કૌિલયના શિકાસ માટે ઉપયોગી સોપાનો ‘શિક્ષણ-પ્રશતપોષણ-પનુ:આયોજન-પનુ:શિક્ષણ-પનુ:પ્રશતપોષણ’સાથે િધ ુ

સસુાંગત શુાં છે ?  

ઉત્તર :  માઇિોપાઠ. 

(૧૫૦) આર.ટી.ઇ.2009 અંતગગત પ્રાથશમક શિક્ષણ માટે િૈક્ષણણક સત્તામાંડળ તરીકે કઇ સાંસ્થા કાયગરત છે ? 

ઉત્તર :  જી.સી.ઇ.આર.ટી. (ગજુરાત કાઉક્ન્સલ ફોર એજ્ર્કેુિનલ ફરસચગ એન્ડ રેશનિંગ) 

(૧૫૧) “સાંકેતાાંકન-સાંચય-પનુ:પ્રાલ્્ત-પ્રત્યણિજ્ઞા” કઇ મનોિૈજ્ઞાશનક સાંકલપનાના તબક્કા છે ?  

ઉત્તર :  સ્મરણ. 

(૧૫૨) મારો વ્યિસાય મને સાંતોષ આપે છે ? – આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપણને શુાં સમજિામાાં મદદ કરે છે ?  

ઉત્તર :  સ્પીફરચ્ર્અુલ ક્િોિન્ટ (એસ.ક્ય.ુ)  
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(૧૫૩) ઉપચારાત્મક શિક્ષણની સાંકલપના માટે કર્ુાં સૌથી સાચુાં છે ?  

ઉત્તર :  બાળકો જે બાબતમાાં કાચાાં હોય તેમનુાં મદુ્દા આધાફરત પનુ:શિક્ષણ કાયગ. 

(૧૫૪) ‘સમહૂ પ્રાથગનામાાં હાંમેિા ગેરહાજર રહતેા બાળકને શિક્ષક રાતે ચોક્કસ રેફડયો કાયગિમ સાાંિળિાનુાં અથિા ટીિીનો ચોક્કસ 

કાયગિમ જોિાનુાં ગહૃકાયગ આપે છે.’આ બાબતને કઇ મનોિૈજ્ઞાશનક સાંકલપના સાથે સાાંકળિો ? 

ઉત્તર :  િૈયક્ક્તક ણિન્નતા. 

(૧૫૫) ‘એકલવ્ય મોડેલ રેશસડેંશસઅલ સ્કલૂ’ કયાાં બાળકો માટે છે ?  

ઉત્તર :  અનસુણૂચત જનજાશતના (એસ.ટી) બાળકો માટે. 

(૧૫૬) આર.ટી.ઇ.૨૦૦૯ ની કલમ ૨૭ અન્િયે શિક્ષકો કાંઇ ણબનિૈક્ષણણક કામગીરી ન કરી િકે ?  

ઉત્તર :  િાળા બહારના બાળકોના િાલીસાંપકગની કામગીરી. 

(૧૫૭) શનગમન પદ્શત માટે કર્ુાં શિધાન યોગ્ય નથી ?  

ઉત્તર :  બાળકોને શિશિધ ઉદાહરણો આપી શસદ્ાાંત શનરૂપણ કરિામાાં આિે છે. 

(૧૫૮) પ્રાથશમક િાળા કક્ષાએ અમલીકૃત પ્રજ્ઞા અણિગમ મજુબ કઇ બાબત પ્રજ્ઞા િગગ એક સામાન્ય િગગથી ણબલકુલ જુદો છે? ઉત્તર :  

બધા બાળકો એક જ સમયે જુદી જુદી બાબતો િીખે છે. 

(૧૫૯) ‘બહશુિકલપ પ્રકારના પ્રશ્નો દ્વારા મલૂયાાંકન’ શિિે શુાં સાચુાં છે ?   

ઉત્તર :  આ પદ્શતમાાં સર્જનાત્મક્તાને બહુ અિકાિ નથી.  

(૧૫૯) ગજુરાત રાજ્ય પ્રાથશમક શિક્ષક સાંઘનુાં મખુપત્ર કર્ુાં છે ?  

ઉત્તર :  શિક્ષક જ્યોત. 

(૧૬૦) રાજ્યના તમામ જીલલાઓની ઘણી બધી પ્રાથશમક િાળાઓમાાં ચાલતી પ્રવશૃત્ત ‘અક્ષયપાત્ર’ અંગે શુાં સાચુાં છે ?  

ઉત્તર :  પક્ષીઓ માટે બાળકો અનાજ લાિે છે.  

(૧૬૧) ‘િગગખાંડમાાં કેટલાક બાળકો ગેરહાજર રહ ેછે’ આ પફરક્સ્થશતમાાં શિક્ષકે શુાં કરવુાં જોઇએ ?  

ઉત્તર :  શિદ્યાથીઓની ગેરહાજરીના કારણોની જાણકારી માટે ફિયાત્મક સાંિોધન હાથ ધરવુાં. 

(૧૬૨) કોઇ પરીક્ષામાાં તમારા ધોરણમાાં મોટાિાગનાાં બાળકો અનતુ્તીણગ થાય છે,તો આ પફરક્સ્થશતમાાં  તમો કોને જિાબદાર ગણો છો ?  

ઉત્તર :  શિક્ષકની પોતાની સ્િયાં શિક્ષણશિશધ. 

(૧૬૩) શિક્ષણકાયગ દરશમયાન કોઇ શિદ્યાથી તમને ખલેલ પહોંચાડે ત્યારે તમે શુાં કરિો ?  

ઉત્તર :  તે માટેનુાં કારણ િોધીિ. 
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(૧૬૪) ચાલસગ બ્સ્કનરે શિક્ષકોની તૈયારીની આધારશિલા કોને કહી છે ?  

ઉત્તર :  શિક્ષણ મનોશિજ્ઞાનને. 

(૧૬૫) એક બાળકને એક િસ્ત ુબતાિી ‘ઢીંગલી’ એવુાં કહિેામાાં આિે છે.બીજીિાર બાળકેતે િસ્ત ુજોઇને ‘ઢીંગલી’ એવુાં કહ ેછે.આ કઇ 

બાબતનુાં ઉદાહરણ છે ? 

ઉત્તર :  િાબ્દદક સાહચયગ અધ્યયન. 

(૧૬૬) પ્રશતિાિાળી શિદ્યાથી પોતાની ક્ષમતાને અનરુૂપ ઉચ્ચતમ ઉપલલ્દધ પ્રા્ત કરે એ માટે શિક્ષકે કાંઇ બાબત અપનાિિી  ન 

જોઇએ ?   

ઉત્તર :  તેનામાાં સર્જનાત્મક્તાના શિકાસ માટે પડકાર આપિો. 

(૧૬૭) પ્રાથશમક શિક્ષણ એટલે......  

ઉત્તર :  જીિન શિક્ષણ. 

(૧૬૮) શિદ્યાથીઓના િતગન-પફરિતગન માટેનો શે્રટઠ ઉપાય છે .....  

ઉત્તર :  પરુસ્કાર. 

(૧૬૯) બાળકને મળૂાક્ષર લેખન િીખિિા સૌથી સારી િરૂઆત કઇ રીતે કરિી જોઇએ ?  

ઉત્તર :  રેશતયા અક્ષર પર આંગળી ફેરિિી. 

(૧૭૦) બાળકને શનબાંધ લેખન િીખિિા માટેનુાં સૌથી અગત્યનુાં પગશથર્ુાં કર્ુાં છે ?  

ઉત્તર :  સ્િતાંત્ર લેખન. 

(૧૭૧) ધોરણ 1 માાં ક્ા સધુીનુાં સાંખ્યાજ્ઞાન આપિામાાં આિે છે ?  

ઉત્તર :  1 થી 50 સધુી. 

(૧૭૨) GIET પોતાના િૈક્ષણણક કાયગિમોના પ્રસારણનુાં માશસક સમયપત્રક કયા સામશયકમાાં પ્રશસદ્ કરે છે ?  

ઉત્તર :  જીિન શિક્ષણ.  

(૧૭૩) અદ્યાપન એટલે ?  

ઉત્તર :  િતગનમાાં પફરિતગન ધારણ કરવુાં 

(૧૭૪) કર્ ુસામશયક બાળ સામશયક છે ? 

ઉત્તર :  બાળશમત્ર. 

(૧૭૫) નિી શિક્ષણ નીશતના િાગરૂપે ગજુરાતમાાં દૂર-અંતર શિક્ષણ (Distance Education) સ્િરૂપે કયો શિચાર ગશતિીલ બન્યો છે ?  
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ઉત્તર :  ઓપન સ્કલૂ. 

(૧૭૬) લોકિાહી દેિમાાં સામાજજક પફરિતગન માટે નીચેનામાાંથી કર્ુાં પફરબળ સૌથી િધુાં અસરકારક છે ? 

ઉત્તર :  શિક્ષણ. 

(૧૭૭) સાાંિેણગક અણિવ્યક્ક્ત અને સાાંિેણગક શનયમનમાાં કોનુાં િતગન બાળક માટે મોડેલ બનતુાં હોય છે ?  

ઉત્તર :  માતાશપતા અને શિક્ષકોનુાં. 

(૧૭૮) બાળકનો બદુ્વદ્આંક િોધિાનુાં સતૂ્ર કોણે આ્ર્ુાં ? 

ઉત્તર :  ટમગને. 

(૧૭૯) રમત દ્વારા આનાંદમય શિક્ષણ આપિાની ફહમાયત કોણે કરી હતી ?  

ઉત્તર :  ણગજુિાઇ બધેકા. 

(૧૮૦) શિક્ષકની કાયગક્ષમતાનુાં સાચુાં માપ કઇ રીતે જાણી િકાય છે ?  

ઉત્તર :  શિદ્યાથીઓના મલૂયાાંકન દ્વારા. 

(૧૮૧) સારા શિક્ષક માટેનુાં અશનિાયગ લક્ષણ કર્ુાં છે ?  

ઉત્તર :  શિષયિસ્તનુી સાંગીન જાણકારી. 

(૧૮૨) ‘રાટરીય એક્તાની િિનાનો શિકાસ’ આ કયો ઉદે્દિ કહિેાિે ?  

ઉત્તર :  િૈક્ષણણક ઉદે્દશ્ય. 

(૧૮૩) સાંકલપનાઓનો શિકાસ મખુ્યત્િે કોનો િાગ હોય છે ? 

ઉત્તર :  બૌદ્વદ્ક શિકાસ. 

(૧૮૪) પ્રાથશમક િાળા કક્ષાએ સમિાય શિક્ષણ મખુ્યત્િે કોની સાથે જોડાયેલુાં છે ? 

ઉત્તર :  બશુનયાદી શિક્ષણ. 

(૧૮૫) પ્રાથશમક શિક્ષણ કે્ષતે્ર થતા મલૂયાાંકન સાથે શુાં સસુાંગત છે ?  

ઉત્તર :  ગે્રડ. 

(૧૮૬) ગાાંધીજીની બશુનયાદી શિક્ષણ યોજના બીજા કયા નામથી ઓળખાય છે ?  

ઉત્તર :  િધાગ શિક્ષણ યોજના. 

(૧૮૭) ‘બાળકને 14 િષગની ઉંમર સધુી મફત અને ફરજજયાત શિક્ષણ’ આ કઇ નીશતનુાં સફુળ છે ?  

ઉત્તર :  રાટરીય શિક્ષણ નીશત. 
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(૧૮૮) ‘ પ્રયત્ન અને ભલૂો દ્વારા અધ્યયન  આ કોનો શસદ્ાાંત છે ?  

ઉત્તર :  થોનગડાઇક. 

(૧૮૯) મોનોલોગ એટલે શુાં ?  

ઉત્તર :  એકપાત્રીય અણિનય. 

(૧૯૦) આિેિ,હતાિા,આનાંદ,ગસુ્સો,દુ:ખ િગેરે બાળકના કયા શિકાસ સાથે સાંબાંશધત છે ?  

ઉત્તર :  સાાંિેણગક. 

(૧૯૧) ધ્યેય શિહીન ફિયાઓ આચરિી એ શિક્ષકત્િનુાં કેવુાં પાસુાં છે ?  

ઉત્તર :  નબળ પાસ.ુ 

(૧૯૨) શિદ્યાથીઓનુાં યોગ્ય મલૂયાાંકન કરિા માટે કેિા પ્રકારનુાં પ્રશ્નપત્ર હોવુાં જોઇએ?  

ઉત્તર :  ઉપરના બધા શમશ્ર પ્રશ્નોિાળાં. 

(૧૯૩) પ્રમાણણત કસોટી માટે કર્ુાં શિધાન સાચુાં છે ?  

ઉત્તર :  આ કસોટી ચોક્કસ જૂથ માટે તૈયાર થાય છે. 

(૧૯૪) ‘ જો શિક્ષક પોતે િણાિા તૈયાર ના હોય તો એ ખરેખર િણાિી જ ન િકે ’ આ શિધાન કોનુાં છે ?  

ઉત્તર :  રશિિંદ્રનાથ ટાગોર. 

(૧૯૫) ‘ સ્તરાંગી પ્રવશૃતઓ ’ એક શિષય તરીકે કયા અણિગમમાાં િણાિાય છે ?  

ઉત્તર :  પ્રજ્ઞા અણિગમમાાં. 

(૧૯૬) પ્રૌઢ શિક્ષણ માટે આપણા દેિમાાં કઇ ઉંમર સ્િીકારિામાાં આિી છે ?  

ઉત્તર :  15 થી 35. 

(૧૯૭) વદૃ્વદ્ અને શિકાસ સાંબાંધે કર્ુાં શિધાન સસુાંગત નથી ?  

ઉત્તર :  શિકાસને બાહ્ય ક્ષમતાઓ સાથે શિિેષ સાંબાંધ છે. 

(૧૯૮) િૈક્ષણણક મનોશિજ્ઞાનમાાં ઇડ,ઇગો અને સપુર ઇગોના પરુસ્કતાગ કોણ છે ?  

ઉત્તર :  ફ્રોઇડ. 

(૧૯૯) િાળાકીય સિગગ્રાહી મલૂયાાંકન અંતગગત િાપરિામાાં આિતુાં રચનાત્મક મલૂયાાંકન પત્રક – A કયા  ધોરણથી ચાલ ુથાય છે ?  

ઉત્તર :  ધોરણ-૩. 

(૨૦૦) સતત અને સિગગ્રાહી મલૂયાાંકન બાબતે શુાં ખોટુાં છે ?  
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ઉત્તર :  દરેક પાઠિાર એકમ કસોટીના આયોજન દ્વારા મલૂયાાંકન કરવુાં. 

(૨૦૧) પ્રત્યાયનનાાં મખુ્ય ત્રણ ઘટકો કયા છે ?  

ઉત્તર :  પે્રષક-સાંદેિો - સાંદેિો મેળિનાર. 

(૨૦૨) NCF 2005 માાં કાંઇ બાબત પર સૌથી િધ ુિાર મકુિામાાં આવ્યો છે ?  

ઉત્તર :  જ્ઞાનનુાં સર્જન. 

(૨૦૩) ‘આખી િસ્ત ુએના િાગોના સરિાળા કરતા કાંઇક િધુાં છે’ આ શિધાન કયા મનોિૈજ્ઞાશનક િાદનુાં સમથગન કરે છે ? 

ઉત્તર :  સાંયોજનાિાદ. 

(૨૦૪) ‘ શિક્ષણ િીતરનો ખજાનો’ એ પસુ્તક માટે કર્ુાં બાંધબેસતુાં છે ?  

ઉત્તર :  ર્નેુસ્કો. 

(૨૦૫) ણચલરન ર્શુનિશસિટી દ્વારા પ્રકાશિત  થતુાં સામાશયક કર્ુાં છે ?  

ઉત્તર :  બાળ શિશ્વ. 

(૨૦૬) જાન્ર્આુરી ૨૦૧૬  દરશમયાન યોજાયેલ ગણુોત્સિ િશમક રીતે કેિી રીતે ઓળખાય છે ?  

ઉત્તર :  ગણુોત્સિ-6. 

(૨૦૭) અણિપે્રરણા અંતગગત મેસ્લોએ િણગિેલ જરૂફરયાતો પૈકી િમિ: બીજી અને ત્રીજી જરૂફરયાત કઇ છે ?  

ઉત્તર :  સલામતી અને પે્રમ. 

(૨૦૮) િાળા વ્યિસ્થાપન સશમશતમાાં કોણ ફરજીયાત સભ્ય નથી ?  

ઉત્તર :  સરપાંચ.  

(૨૦૯) ગજુરાતી માધ્યમની પ્રાથશમક િાળામાાં અંગે્રજી શિક્ષણની િરૂઆત કયા ધોરણથી થાય છે ?  

ઉત્તર :  ધોરણ 3. 

(૨૧૦) મધ્યિતી ક્સ્થશતના માપ સાંદિે પ્રા્તાાંકોની શે્રણીમાાં જે પ્રા્તાાંક િધ ુઆિતો હોય તેને શુાં કહિેાય ?  

ઉત્તર :  બહલુક. 

(૨૧૧) પ્રિતગનામ પ્રાથશમક શિક્ષણ માળખા અંતગગત અમલીકૃત કાયગિમો મોટે િાગે કઇ નીશત મજુબ ચાલે છે ?  

ઉત્તર :  રાટરીય શિક્ષણ નીશત 1986. 

(૨૧૨) બશુનયાદી શિક્ષણના મખુ્ય ચાર શસદ્ાાંતોમા કોનો સમાિેિ થતો નથી ?  

ઉત્તર :  સ્િતાંત્રતા માટેનુાં શિક્ષણ. 
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(૨૧૩) 21 મી સદીના શિક્ષણ માટેના આંતરરાટરીય અહિેાલ મજુબ આપિામાાં આિેલા કેળિણીના ચાર સ્તાંિોમાાં કોનો   

  સમાિેિ થતો નથી ?  

ઉત્તર :  શિકસિા માટેનુાં શિક્ષણ. Learning to grow. 

(૨૧૪) શનદાન કસોટી માટે કર્ુાં શિધાન લાગ ુપડત ુનથી ?  

ઉત્તર :  દરેક પરીક્ષાથી માટે શનયત સમય મયાગદામાાં કસોટી લખિી ફરજજયાત છે. 

(૨૧૫) બાળકને શુાં નથી આિડત ુએ ચકાસિા માટે કઇ કસોટીનુાં આયોજન કરિામાાં આિે છે ?  

ઉત્તર :  શનદાન કસોટી. 

(૨૧૬) ‘ એક મજાનો માળો એમાાં દસ ચકલીઓ રહતેીતી’ એ ગીત દ્વારા નીચેના પૈકી શુાં િીખિિા િધારે યોગ્ય છે ?  

ઉત્તર :  િમ સચૂક સાંખ્યાઓ. 

(૨૧૭) પ્રાથશમક િાળાના ધોરણ 1માાં હાલના પાઠયિમ અનસુાર કયા ગજુરાતી મળૂાક્ષર પહલેા િીખિિામાાં આિે છે ? 

ઉત્તર :  ગ,મ,ન,જ. 

(૨૧૮) આપણી િાળામાાં અભ્યાસ કરતા કયા ધોરણના બાળકોને રાજ્ય પરીક્ષા બોડગ દ્વારા લેિામાાં આિતી NMMS પરીક્ષા અપાવિો 

?   
ઉત્તર :  ધોરણ 8. 

(૨૧૯) RTI 2009 ની કલમ 29 મજુબ અભ્યાસિમનુાં કર્ુાં લક્ષણ દિાગવ્ર્ુાં છે ?  

ઉત્તર :  બાંધારણીય મલૂયો સાથે સસુાંગત હોય તેિો અભ્યાસિમ. 

(૨૨૦) CAL કાયગિમનો મખુ્ય આિય કયો છે ?  

ઉત્તર :  કોમ્પ્ર્ટુરની મદદથી શિષય શિક્ષણ કરાિવુાં.  

(૨૨૧) જુના અભ્યાસિમનો સ.ઉ.ઉ.કા.શિષય હાલના પ્રાથશમક શિક્ષણના નિા અભ્યાસિમ મજુબ કયા શિષય સાથે સામ્પય ધરાિે છે ?  

ઉત્તર :  કાયાગનિુિ. 

(૨૨૨) ગજુરાતમાાં પિૂગ સેિા તાલીમનો જૂનો PTC નો અભ્યાસિમ હિે કયા નામે ઓળખાય છે ?  

ઉત્તર :  ફડ્લોમા ઇન એલીમેન્રી એજ્ર્કેુિન. (D.El.Ed) 

(૨૨૩) તમારા ગામમાાં એક 11 િષગનુાં બાળક કદી િાળાએ નથી ગર્ુાં.આપ શુાં કરિો ?  

ઉત્તર :  બાળકને પાાંચમાાં ધોરણમાાં દાખલ કરી STP િગગમાાં બેસાડીિ.   
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(૨૨૪) ગજુરાત રાજ્ય િાળા પાઠય પસુ્તક માંડળ દ્વારા મદુ્રણ થયેલ English Teacher’s Navigator -2  એ કયા ધોરણના અંગે્રજી 

શિક્ષણ માટે શિક્ષકને ઉપયોગી થાય તેમ છે ?  

ઉત્તર :  ધોરણ 4. 

(૨૨૫) ફિયાત્મક સાંિોધનનુાં સૌથી પહલે ુાં સોપાન કર્ુાં છે ?  

ઉત્તર :  સમસ્યા પસાંદગી. 

(૨૨૬) કથન પદ્શતને અસરકારક બનાિિા કઇ બાબતનો ઉપયોગ શિક્ષકે રાખિો જોઇએ ?  

ઉત્તર :  અનાિશ્યક પનુરાિતગન. 

(૨૨૭) ગજુરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કુલ કઇ બાબત સાથે સાંકળાયેલી છે ?  

ઉત્તર :  ખાનગી ઉમેદિાર માટે ધોરણ 10 તથા ધોરણ 12 પરીક્ષા લેતી સાંસ્થા છે. 

(૨૨૮) ધોરણ 1 થી 10 ના પાઠયપસુ્તકોમાાં અનિુમણણકા પિેૂ દિાગિતી મળૂભતૂ ફરજોનુાં િણગન િારતના સાંશિધાનની કાંઇ કલમમાાં 

કરિામાાં આિેલ છે ?  

ઉત્તર :  કલમ 51 ક. 

(૨૨૯) શવજ્ઞાન શિક્ષક પહલેા સમગ્ર િરીર, તેના શવશવિ તાંત્રો, િરીરનુાં કાયય વગેરે રજૂ કરી ત્યાર પછી પાચનતાંત્ર િીખવે છે.આ 

શિક્ષક શિક્ષણના કયા સતૂ્રને અનસુરે છે ?  

ઉત્તર :  સમગ્રથી અંિ તરફ. 

(૨૩૦) કેળિણીને શત્રધિૃી પ્રફિયા તરીકે કોને સ્િીકારી ?  

ઉત્તર :  જહોન ડયઇૂ. 

(૨૩૧) કયુાં પરીબળ ધ્યાનના આંતરરક પરીબળ પૈકીનુાં નથી ?  

ઉત્તર :  ઉદ્દીપકનુાં પનુરાવતયન. 

(૨૩૨) શવદ્યાથીઓના હસ્તાક્ષરના મલૂ્યાાંકનમાાં કયુાં સાિન ( પદ્ધશત) વિારે ઉપયોગી બને ?  

ઉત્તર :  િમમાપદાંડ. 

(૨૩૩) શિદ્યાથીઓમાાં સહયોગની િાિનાનો શિકાસ કેિી રીતે કરિો ?  

ઉત્તર :  શિદ્યાથીઓને સમહૂકાયગનો અિસરઆપિો. 

(૨૩૪) શિદ્યાથીઓનુાં સાચુાં મલૂયાાંકન નીચેનામાાંથી કઇ પદ્શત દ્વારા થઇ િકે ? 

ઉત્તર :  સતત મલૂયાાંકન. 
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(૨૩૫) બાળકોની અધ્યયન શનટપશત્તમાાં સધુાર લાિી િકાય છે, જો મા બાપને .................. 

ઉત્તર :  િારાંિાર શિક્ષક સાથે અભ્યાસ બાબતે ચચાગ કરિા સમજાિી સકાય. 

(૨૩૬) કન્યા કેળિણીને પ્રોત્સાહન આપિા માટે કઇ યોજના અમલમાાં મકૂાઇ ?  

ઉત્તર : શિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ યોજના. 

(૨૩૭)  પ્રાથશમકશિક્ષણમાાં કયા ધોરણમાાં લેણખત પરીક્ષા લેિામાાં અઅિે છે ?  

ઉત્તર : ધોરણ 3 થી 8. 

(૨૩૮) મેથેમેફટક્સ પ્રકારના અણિગમના પ્રણેતા કોબણ હતાાં ?  

ઉત્તર : ટી.એફ.ણગલફડગ. 

(૨૩૯) એડગર ડેલનો શિક્ષણમાાં ફાળો એટલે.....  

ઉત્તર : અનિુિ િાંકુ. 

(૨૪૦) SCE મલૂયાાંકન પદ્શત અંતગગત પ્રત્યક્ષ ગે્રફડિંગ કયા ધોરણમાાં અનસુરાય છે ?  

ઉત્તર : િો.1 તથા િો.2. 

(૨૪૧) ભારત સરકાર દ્વારા િરૂ થયેલ સાક્ષરતા કાયયક્રમોને તેના િરૂ થયાના ક્રમમાાં ગોઠવો. 

ઉત્તર : 1.પ્રૌઢ શિક્ષણ કાયગિમ. 2.સાંપણૂગ સાક્ષરતા અણિયાન. 3.અનસુાક્ષરતા અણિયાન.  4.સાક્ષર િારત. 

(૨૪૨) પ્રજ્ઞા અણિગમમાાં થતા શિક્ષણ કાયગમાાં ‘છાબડી’ એ િાની ઓળખ છે ? 

ઉત્તર : છાબડી અધ્યયન જૂથમાાં બેસિા માટેની ઓળખ છે. 

(૨૪૩) િાળા શિક્ષણના અભ્યાસક્રમનુાં માળખુાં NCF તરીકે ઓળખાય છે, તો તાલીમી કોલેજના અભ્યાસક્રમનુાં માળખુાં કયા નામે ઓળખાય 

છે ?  

ઉત્તર : NCFTE 

(૨૪૪) દરેક બાળકને પોતાની િીખવાની ગશત અને ક્ષમતા મજુબ ભણવાની તક િામાાં મળે છે ?  

ઉત્તર : પ્રજ્ઞા અણિગમમાાં. 

(૨૪૫) SEQIનુાં પરુૂાં નામ શુાં છે ?       

ઉત્તર : School Education Quality Index. 

(૨૪૬) NAS નુાં આયોજન કોણ કરે છે ?  

ઉત્તર : NCERT. 
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(૨૪૭) િાળાકીય સવયગ્રાહી મલૂ્યાાંકન અંતગયત વાપરવામાાં આવતુાં પત્રક-A કયુાં છે ?  

ઉત્તર : રચનાત્મક મલૂ્યાાંકન પત્રક િોરણ 3 થી 8. 

(૨૪૮) સમગ્ર ભારતમાાં 10+2+3 તરાહ અપનાવવા અંગેની ભલામણ કયા પાંચે કરી હતી ? 

ઉત્તર : રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પાંચ. 

(૨૪૯) માધ્યશમક શિક્ષણ પાંચ અન્ય કયા નામથી ઓળખાય છે ? 

ઉત્તર : મદુ્દાલલયર કશમિન. 

(૨૫૦) કયા શિક્ષણ પાંચે દરેક રાજ્યમાાં ‘પાઠયપસુ્તક માંડળ’ સ્થાપવાની ભલામણ કરી હતી ?  

ઉત્તર : મદુ્દાલલયર કશમિન. 

(૨૫૧) માધ્યશમક શિક્ષણ ક્ષેતે્ર ‘ત્રણ ભાષાઓ’ િીખવાની ભલામણ કયા શિક્ષણ પાંચ કરી ? 

ઉત્તર : રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પાંચ. 

(૨૫૨) ‘રક્રયાત્મક સાંિોિન’ માટે કયો શવકલ્પ યોગ્ય નથી ? 

ઉત્તર : તેના િોરણો સાંબ ાંશિત જૂથ શસવાય પણ લાગ ુપાડી િકાય છે. 

(૨૫૩) ‘રક્રયાત્મક સાંિોિન’ નુાં પ્રથમ સોપાન કયુાં છે ?  

ઉત્તર : સમસ્યાની પસાંદગી કરવી. 

(૨૫૪) ‘રક્રયાત્મક સાંિોિન’ ના સાંદભયમાાં ‘ઉત્કલ્પનાઓ’ ની રચના માટે શુાં સાચુાં નથી ? 

ઉત્તર : ઉત્કલ્પનામાાં સાંભશવત પરરણામની આગાહી કરવાની હોતી નથી. 

(૨૫૫) ‘રક્રયાત્મક સાંિોિન’ ની સમગ્ર પ્રરક્રયાના પરરપે્રક્ષ્યમાાં આપેલ શવકલ્પોમાાંથી કયો શવકલ્પ મયાયદા ગણાિે ? ઉત્તર : 

આત્મલક્ષીપણુાં વધ ુઆવે તો આવા સાંિોિન શનષ્ટ્ફળ જાય છે. 

(૨૫૬) નીચેનામાાંથી કયુાં કાયય NUEPA નુાં નથી ? 

ઉત્તર : પાઠયપસુ્તકની રચના કરવી. 

(૨૫૭) નીચેનામાાંથી કયુાં કાયય GCERT નુાં નથી ? 

ઉત્તર : ખાનગી િાળાઓની ફી શનિાયરીત કરવી. 

(૨૫૮) ગજુરાત રાજ્ય િાળા પાઠયપસુ્તક માંડળનુાં ભવન કયા નામે ઓળખાય છે ?  

ઉત્તર : શવદ્યાયન.  

(૨૫૯) નીચે પૈકી કયા કાયયક્રમમાાં ઈન્ટરેક્ટટવ બોડયનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે ?  
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ઉત્તર : જ્ઞાનકુાંજ પ્રોજેટટ. 

(૨૬૦) DISE નુાં પરુૂ નામ જણાવો. 

ઉત્તર : DISTRICT INFORMATION SYSTEM FOR EDUCATION. 

(૨૬૧) STTI નુાં પરુૂાં નામ જણાવો. 

ઉત્તર : Secondary Teachers’ Training Institute. 

(૨૬૨) પ્રાથશમક અને માધ્યશમક િાળામાાં અભ્યાસ કરતાાં શવદ્યાથીઓને આપવામાાં આવતો યશુનક આ.ડી.(UID) નાંબર કેટલા અંકનો 

હોય છે ? 

ઉત્તર : 18. 

(૨૬૩) શવદ્યાથીઓના સાંગરૃહત મારહતી પત્રક ( CUMULATIVE FORMAT) માટે નીચેનામાાંથી શુાં યોગ્ય છે ? 

ઉત્તર : શવદ્યાથીના સવયગ્રાહી શવકાસની સાંપણૂય નોંિ િરાવે છે.  

(૨૬૪) ગજુરાતમાાં માધ્યશમક શિક્ષકોની તાલીમ સાથે નીચે પૈકી કઇ સાંસ્થાની જવાબદારી છે ? 

ઉત્તર: RMSA. 

(૨૬૫) ઐશતહાશસક પાત્રો અંતગયતના અધ્યયન કાયયમાાં નીચેના પૈકી સૌથી વિારે અસરકારક અધ્યયન પદ્ધશત કઇ છે?  

ઉત્તર : જીવન વતૃાાંત પદ્ધશત. 

(૨૬૬) CCERT,નવી રદલ્હીનુાં મખુ્ય કાયય શુાં છે ?  

ઉત્તર : શિક્ષકોને સાાંસ્કૃશતક શવરાસતથી અવગત કરીને શવદ્યાથીઓને િીખવવા માટે તૈયાર કરવા.    
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(૧) ‘માનવીની સાંપણૂય વ્યક્ટતમતાનુાં પ્રગટીકરણ એટલે કેળવણી’ આ વ્યાખ્યા કોની છે ? 

ઉત્તર : સ્વામી શવવેકાનાંદ. 

(૨) ‘શિક્ષણ માણસને આત્મશવશ્વાસ ુઅને શવશ્વાસી બનાવે છે’ આ વ્યાખ્યા િામાાં છે ? 

ઉત્તર : ઋગ્વેદ. 

(૩) ‘હુાં કદી શિખવતો નથી,હુાં એવા સાંજોગો પેદા કરુાં છાં જેમાાં શવદ્યાથીઓ િીખે.’ આ શવિાન કોનુાં છે ?  

ઉત્તર : આઇનસ્ટાઇન. 

(૪) ‘જીવનના અંિકારમાાં પ્રકાિના રકરણો ફેલાવે તે કેળવણી’ આ વ્યાખ્યા કોની છે ?  

ઉત્તર : એચ.જી.વેલ્સ. 

(૫) Education જેના પરથી આવ્યો છે તે educare .......... ભાષાનો િબ્દ છે ?  

ઉત્તર : લેરટન.    

(૬) ‘કેળવણી એ બાળક યા માનવીના મન અને આત્માના ઉત્તમ અંિોનુાં આશવષ્ટ્કરણ’ આ વ્યાખ્યા કોની છે ? 

ઉત્તર : ગાાંિીજી. 

(૭) Education is the Creation of a sound mind in a sound body આ વ્યાખ્યા કોની છે ?   

ઉત્તર : એરરસ્ટોટલ. 

(૮) કેળવણીની પ્રરક્રયા ........... 

ઉત્તર : જ્ઞાનોપાર્જન કરે છે. 

(૯) શિક્ષણશવદ જહોન ડયઇુએ કેળવણીની પ્રક્ટતયાને કેવી ગણાવી છે ?  

ઉત્તર : શત્રધવૃી. 

(૧૦) ભણતર િબ્દ કેળવણીના કયા અથયમાાં વપરાય છે ?  

શિક્ષણની ફફલસફૂી : કેળિણીના હતેઓુ – સામાજજક, વ્યક્ક્તગત અને શિશિટટ 
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ઉત્તર : સાંકુલચત. 

(૧૧) કયા શિક્ષણિાસ્ત્રીએ દુશનયામાાં પહલે વહલેી િાળાની સ્થાપનાને શિક્ષણ જગતની ક્રાાંશત ગણાવી છે ? 

ઉત્તર : એરરક એરરબ.  

(૧૨) કેળવણીના અથયમાાં ‘કેળવણી એટલે જ માનવ અને માનવ સમાજનુાં શનમાયણ’ િબ્દો કોણે ઉચ્ચાયાય છે ?  

ઉત્તર : ડૉ.રાિાકૃષ્ટ્ણન. 

(૧૩) તાલીમ સાથે નીચેના પૈકી કયુાં શવિાન અસહસાંબ ાંશિત છે ?  

ઉત્તર : શનશશ્વત સમય કે અભ્યાસક્રમ હોતા નથી. 

(૧૪) સાંકલ્પના એટલે શુાં? 

ઉત્તર : ખ્યાલ કે શવચાર. 

(૧૫) વતયમાન સમયમાાં ભણતર િબ્દનો સામાન્ય અથય શુાં થાય છે ? 

ઉત્તર : વાાંચન,લેખન અને ગણન. 

(૧૬) ‘માણસ એક જ એવુાં પ્રાણી છે જેને કેળવી િકાય છે.’ – આ શવિાનના પ્રણેતા કોણ છે ?  

ઉત્તર : મનભુાઇ પાંચોળી. 

(૧૭) કોના મતાનસુાર માનવીને ચરરત્ર્યવાન અને જગતને ઉપયોગી બનાવે તેને જ કેળવણી કહવેાય ?  

ઉત્તર : યાજ્ઞવલ્કય. 

(૧૮) ‘શવકાસોન્મખુ આત્માની અંતગયત િક્ટતઓ દ્વારા પણૂયતાની પ્રાપ્્ત’ –કેળવણીની આ વ્યાખ્યા કોને આપી છે ?  

ઉત્તર : મહશષિ અરશવિંદ. 

(૧૯) કેળવણીના િાક્બ્દક અથય સાથે કયુાં શવિાન સાંમત નથી ?  

ઉત્તર : કેળવણી એટલે બાળકના સવાાંગી શવકાસની પ્રરક્રયા. 

(૨૦) કેળવણીના વ્યાપક અથય સાથે કયુાં શવિાન સાંમત નથી ?  

ઉત્તર : કેળવણી એ અપાનકૂુલનની પ્રરક્રયા છે. 

(૨૧) ‘કુદરત દ્વારા મળતી કેળવણી જ સાચી કેળવણી છે.’- આ વ્યાખ્યા કોને આપી છે ?  
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ઉત્તર : રૂસો. 

(૨૨) ‘તાંદુરસ્ત િરીરમાાં તાંદુરરસ્ત મનનુાં ઘડતર કરે તે કેળવણી.’ આ વ્યાખ્યા કોને આપી છે ?  

ઉત્તર : એરરસ્ટોટલ. 

(૨૩) શિક્ષણની શત્રધવૃી પ્રરક્રયામાાં કોનો કોનો સમાવેિ થાય છે ?  

ઉત્તર : શવદ્યાથી,શિક્ષક,સમાજ. 

(૨૪) યનેુસ્કોના આંતરરાષ્ટ્રીય શિક્ષણઆયોગે ૧૯૯૬માાં કેળવણી માટેના કેટલા મદુ્દાઓ જાહરે કયાય હતાાં ?  

ઉત્તર :  નવ. 

(૨૫) કેળવણીની શત્રધવૃી પ્રરક્રયામાાં ત્રીજા ધવૃ તરીકે કોને સ્થાન છે ?  

ઉત્તર : અભ્યાસક્રમ. 

(૨૬) શવશવિ સ્થળોનો પ્રવાસ પ્રવચનોનુાં શિક્ષણ વડે આપણે િીખીએ છીએ તે કેવા પ્રકારની કેળવણી થિે ? 

ઉત્તર : અનૌપચારરક. 

(૨૭) શિક્ષણમાાં 3Hનો અથય કયો છે ?  

ઉત્તર : હડે,હાટય  એંડ હેંડ. 

(૨૮) હ્યરુરક્સ્ટક પદ્ધશતના પ્રણેતા કોણ છે ?  

ઉત્તર : એચ.ઇ.આમયસ્રોંગ. 

(૨૮) ‘શિક્ષક જન્મજાત હોય છે બનાવી િકાતા નથી’ આ શવિાનની સાંભાવના છે ?  

ઉત્તર : શિક્ષણ પદ્ધશત જન્મજાત હોય છે. 

(૨૯) ‘સરળ પરથી સાંકુલ તરફ જવુાં’ ઉદાહરણ ઓળખો.  

ઉત્તર : ગણુાકાર િીખવતાાં પહલેાાં સરવાળાાં િીખવવા. 

(૩૦) ‘મતુય પરથી અમતૂય તરફ જવુાં’ ઉદાહરણ ઓળખો.  

ઉત્તર : પથૃ્વીના ગોળાકારનો ઉપયોગ કરી શવશ્વના શવશવિ ખાંડોની મારહતી આપવી. 
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(૩૧) ‘સમગ્ર પરથી અંિ તરફ જવુાં’ સતૂ્રનુાં ઉદાહરણ ઓળખો.  

ઉત્તર : હાડશપિંજરનુાં મોડલ સમજાવી માનવ િરીરનાાં શવશવિ અંગોનુાં કાયય દિાયવવુાં. 

(૩૨) ‘આગમન પરથી શનગમન તરફ જવુાં’ સતૂ્રનુાં ઉદાહરણ ઓળખો. 

ઉત્તર : વ્યાકરણના ભાગોનાાં ઉદાહરણો પરથી તેના શનયમો તારવવાાં. 

(૩૩) ‘શવશિષ્ટ્ટ પરથી સામાન્ય તરફ જવુાં’ સતૂ્રનુાં ઉદાહરણ ઓળખો. 

ઉત્તર : કોઇ એક ગણુિમય-શસદ્ધાાંત સમજાવવા એક જેવાાં અનેક ઉદાહરણો આપવાાં.  

(૩૪) ભારતમાાં નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીશતનો અમલ કયા વષયમાાં થયો ?  

ઉત્તર : ૧૯૮૬. 

(૩૫) કોઠારી પાંચ ભારતમાાં કયા વષયમાાં આવ્યુાં ?  

ઉત્તર : ૧૯૬૪-૬૫. 

(૩૬) ગાાંિીજીએ શિક્ષણ જગતને કઇ ભેટ આપી ?  

ઉત્તર : બશુનયાદી િીક્ષણ. 

(૩૭) આરિકા(૧૯૦૪)માાં કયા સ્થળે ગાાંિીજીએ પ્રયોગો કયાય ?  

ઉત્તર : રફશનટસ આશ્રમ. 

(૩૮) બશુનયાદી શિક્ષણનુાં હાદયસમુાં કયુાં શિક્ષણ છે ?  

ઉત્તર : સમવાયી શિક્ષણ. 

(૩૯) બશુનયાદી શિક્ષણનુાં લબજુ ાં નામ શુાં છે ?  

ઉત્તર : નઇ તાલીમ.  

(૪૦) ૨૧મી સદીના શિક્ષણ માટેની શવચારણા કરવા કયા પાંચે કહ્યુાં છે કે : Learning the treasure with in (શિક્ષણ લભતરનો ખજાનો). 

ઉત્તર : ડેલોસય પાંચ.  

(૪૧) ઇ.સ.૧૮૩૪માાં કોણ ગવનયર જનરલની કાઉક્ન્સલના કાયદાના સભ્ય બની ભારત આવ્યા ?  

ઉત્તર : લોડય મેકોલે. 

Download From www.GujaratKesari.com

Download From 247naukri.blogspot.in



થ્રી જી ઇન્ફોટેક,બોડલેી,19-શિવ કોમ્પ્લકે્ષ,બસ.ડપેોનીસામે,અલીપરુા,બોડલેી.જી.છોટાઉદેપરુ.મો.9712007438 Page 28 

 

(૪૨) કયા શિક્ષણ વડે શવદ્યાથી સ્વાવલાંબી બને છે ?  

ઉત્તર : બશુનયાદી શિક્ષણ. 

(૪૩) મેકોલે શિક્ષણમાાં કાંઇ ભાષાની અવગણના કરી ? 

ઉત્તર : માતભૃાષા. 

(૪૪) કયુાં શિક્ષણ જન્મથી મતૃ્ય ુસિુી ચાલે છે ?  

ઉત્તર : અનૌપચારરક.  

(૪૫) મછૂાડી માનુાં લબરુદ કોને આપવામાાં આવ્યુાં છે ? 

ઉત્તર : લગજુભાઇ બિેકા. 

(૪૬) લગજુભાઇના શિક્ષણ દિયન પર કોની અસર પડી હતી ? 

ઉત્તર : મોંટેસરી. 

(૪૭) જહોન ડયઇુની શિક્ષણ જગતને ઉત્તમ ભેટ કાંઇ છે ? 

ઉત્તર : પ્રોજેટટ પદ્ધશત. 

(૪૮) શિક્ષણમાાં ‘બાળ સારહત્યના બ્રહ્મા’ તરીકે કોણ જાણીતુાં છે ?  

ઉત્તર : લગજુભાઇ બિેકા. 

(૪૯) રકિંડર ગાટયન શિક્ષણ પ્રણાલીના પ્રણેતા કોણ છે ?  

ઉત્તર : ફેડરરક િોબેલ. 

(૫૦) ભારતે શિક્ષણનીશતનો સ્વીકાર કયા વષયમાાં કયો ? 

ઉત્તર : ૧૯૮૬. 

(૫૧) ભારતમાાં કયા રાજ્યમાાં શિક્ષણનો ડ્રોપ આઉટ રેિીઓ વધુાં છે ?  

ઉત્તર : લબહાર. 

(૫૨) શવશ્વ પસુ્તક રદવસ ક્યારે મનાવાય છે ?  

Download From www.GujaratKesari.com

Download From 247naukri.blogspot.in



થ્રી જી ઇન્ફોટેક,બોડલેી,19-શિવ કોમ્પ્લકે્ષ,બસ.ડપેોનીસામે,અલીપરુા,બોડલેી.જી.છોટાઉદેપરુ.મો.9712007438 Page 29 

 

ઉત્તર : ૨૩મી એશપ્રલ. 

(૫૩) ભારતીય શવદ્યાપીઠના સ્થાપક કોણ છે ?  

ઉત્તર : કનૈયાલાલ મનુિી.  

(૫૪) શનરાંતર શિક્ષણની સાંકલ્પનાનો ઉદ્દભવ ક્યાાંથી થયો ?  

ઉત્તર : અમેરરકા. 

(૫૫) એડયસેુટ શુાં છે ?  

ઉત્તર : શિક્ષણ ઉપગ્રહ. 

(૫૬) માઇક્રોટીચીંગનો ખ્યાલ ક્યારે ઉદ્દભવ્યો ?  

ઉત્તર : ૧૯૬૧. 

(૫૭) માઇક્રોટીચીંગ િબ્દનો સૌપ્રથમ કોણે પ્રયોગ કયો ? 

ઉત્તર : ડ્વાઇટ એલન.  

(૫૮) Microteaching is a scalled down sample  of teaching આ વ્યાખ્યા કોની છે ?  

ઉત્તર : મેરે. 

(૫૯) ‘વગયના કદ-સમય મજુબ માપી િકાય એવી અધ્યાપન પ્રરક્રયા એટલે માઇક્રોટીચીંગ’ આ વ્યાખ્યા કોની છે ?  

ઉત્તર : ડ્વાઇટ એલન. 

(૬૦) ‘પ્રશતપોષણનાાં પ્રાપ્્તસ્થાનો’ માાંન ુકયુાં એક નથી ?  

ઉત્તર : પ્રશિક્ષણાથી. 

(૬૧) આઇ.ડી.સી. નુાં પરુુાં નામ કયુાં છે ?  

ઉત્તર : ઇન્ટરગે્રટેડ એજ્યકેુિન ફોર ડીસેબલ લચલ્ડ્રન. 

(૬૨) ઇ.સ.૧૯૯૯થી I.E.D.C. નુાં સાંચાલન કાંઇ સાંસ્થા કરે છે ?  

ઉત્તર : GCERT.  
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(૬૩) કયુાં સોપાન માઇક્રોટીચીંગનુાં નથી ?  

ઉત્તર : Management Session. 

(૬૪) અધ્યાપન કૌિલ્યમાાં ‘યોગ્ય પદ્ધશતનો ઉપયોગ’ શુાં કહવેાય ?   

ઉત્તર : ઉદાહરણ કૌિલ્ય ઘટક.  

(૬૫) ‘શવષયાલભમખુ-પ્રશ્નપ્રવારહતા કૌિલ્ય’ વગેરે શુાં છે ? 

ઉત્તર : અધ્યાપન કૌિલ્યો. 

(૬૬) શિક્ષણના સ્વરૂપને આિારે કયા પ્રકારો પાડી િકાય ?  

ઉત્તર : વણયનાત્મક-શનદાનાત્મક-ઉપચારાત્મક. 

(૬૭) આદિયવાદ-Idealism િબ્દની ઉત્પશત કોના શવચારવાદી શસદ્ધાાંતથી થઇ ?  

ઉત્તર : ્લેટો.  

(૬૮) આદિયવાદ વસ્ત ુકરતાાં કોનુાં મહત્વ સ્વીકારે છે ? 

ઉત્તર : શવચાર,ભાવ આદિયનુાં. 

(૬૯) પેરરક આદિયવાદની તલુના કોની સાથે કરે છે ?  

ઉત્તર : ભૌશતકવાદ. 

(૭૦) આદિયવાદના શવકાસમાાં કોનો ફાળો રહ્યો નથી ?  

ઉત્તર : જહોન ડયઇૂ. 

(૭૧) આદિયવાદ કોના પક્ષ પર વધ ુભાર મકેુ છે ?  

ઉત્તર : આધ્યાજત્મક પક્ષ. 

(૭૨) આદિયવાદને શિક્ષણમાાં લાવનાર કયા તત્વલચિંતક નથી ?  

ઉત્તર : એરરસ્ટોટલ. 

(૭૩) આદિયવાદમાાં કોને મહત્વ અપાયુાં નથી ? 

ઉત્તર : પ્રકૃશત. 

(૭૪) આદિયવાદનો મખુ્ય હતે ુરોસ અનસુાર કયો છે ? 

ઉત્તર : વ્યક્ટતનો ઉત્કષય. 
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(૭૫) સત્યમ,શિવમ અને સુાંદરમમાાં કયા વાદના દિયન થાય છે?  

ઉત્તર : આદિયવાદ. 

(૭૬) આદિયવાદ બાળકને કોના વડે પરરલચત થવાનુાં કહ ેછે ?  

ઉત્તર : સાંસ્કૃશત. 

(૭૭) આદિયવાદ અનસુાર બાળકનો આધ્યાજત્મક શવકાસ કરવા શુાં મહત્વનુાં ગણવુાં જોઇએ ?  

ઉત્તર : બાળકનો અભ્યાસ. 

(૭૮) આદિયવાદના મતે બાળકના શવકાસ માટે પાઠયક્રમમાાં કાંઇ ત્રણ બાબતોનો સમન્વય કરવો જોઇએ ?  

ઉત્તર : જ્ઞાનાત્મક,ભાવાત્મક અને રક્રયાત્મક.  

(૭૯) આદિયવાદના મતે પાઠયક્રમ કેવો હોવો જોઇએ ?  

ઉત્તર : ગશતિીલ. 

(૮૦) આદિયવાદ અનસુાર કયા શવષયને પાઠયક્રમમાાં સ્થાન નથી ?  

ઉત્તર : ગલણત. 

(૮૧) શિક્ષણમાાં પ્રશ્નોત્તરી પદ્ધશતના પ્રણેતા કોણ છે ? 

ઉત્તર : સોકે્રરટસ. 

(૮૨) શિક્ષણમાાં સાંવાદ પદ્ધશતના પ્રણેતા કોણ છે ?  

ઉત્તર : ્લેટો. 

(૮૩) આદિયવાદીઓના મતે શિક્ષણમાાં કોનુાં સ્થાન મહત્વનુાં છે ?  

ઉત્તર : શિક્ષક. 

(૮૪) આદિયવાદીઓ કેવા પ્રકારના શિસ્તને વધુાં મહત્વ આપે છે ?  

ઉત્તર : પ્રભાવાત્મક. 

(૮૫) ભારતીય તત્વ લચિંતકોમાાં કોણ પ્રકૃશતવાદના સમથયક હતાાં ?  
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ઉત્તર : ગરુુદેવ ટાગોર. 

(૮૬) પ્રકૃશતવાદના સમથયક કોણ નથી ?  

ઉત્તર : જહોન ડયઈુ. 

(૮૭) પ્રકૃશતવાદનુાં સમથયન કરતુાં પસુ્તક ‘એશમલ’ના લેખક કોણ છે ?   

ઉત્તર : રૂસો.  

(૮૮) Education પસુ્તકના લેખક કોણ છે ?  

ઉત્તર : હબાયટ સ્પેંિર.  

(૮૯) ‘પ્રકૃશત એ જ સત્ય છે.સાંસ્કૃશત એ શવકૃશત છે.બાળક એ સાંસ્કૃશતનો નહીં પરાંત ુપ્રકૃશતનો ભાગ છે.’ એવુાં સચૂન કોણે કયુાં ? 

ઉત્તર : રૂસો. 

(૯૦) કેળવણી એ આડાંબર શવનાની હોવી જોઇએ આ શસદ્ધાાંત કયા વાદને સમથયન કરે છે ?  

ઉત્તર : પ્રકૃશતવાદ. 

(૯૧) કાંઇ શવશિષ્ટ્ટતા પ્રકૃશતવાદની નથી ?  

ઉત્તર : સમાનતા.  

(૯૨) પ્રકૃશતવાદ અનસુાર શવષયના શિક્ષણ ઉપરાાંત અભ્યાસક્રમમાાં કોને સ્થાન હોવુાં જોઇએ ? 

ઉત્તર : દયા,શ્રદ્ધા અને પે્રમ. 

(૯૩) પ્રકૃશતવાદ કયા પ્રકારના શિક્ષણનો શવરોિ કરે છે ?  

ઉત્તર : પસુ્તરકયા. 

(૯૪) પ્રકૃશતવાદની શિક્ષણ જગતને કાંઇ મોટી ભેટ આપી છે ?  

ઉત્તર : રક્રયા દ્વારા શિક્ષણ. 

(૯૫) પ્રકૃશતવાદ નીચેના પૈકી કાંઇ પદ્ધશતનો શવરોિ કરે છે ?  

ઉત્તર : કથન પદ્ધશત. 

(૯૬) પ્રકૃશતવાદ અનસુાર શિક્ષણમાાં શિક્ષકનુાં કાયય શુાં છે ?  
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ઉત્તર : શવદ્યાથીઓની પ્રવશૃત્તનુાં અવલોકન કરવાનુાં છે.  

(૯૭) પ્રકૃશતવાદની મોટામાાં મોટી મયાયદા કાંઇ છે ? 

ઉત્તર : પસુ્તરકયા જ્ઞાનનો શવરોિ.  

(૯૮) વ્યવહારવાદનો જન્મ ૧૭મી,૧૮મી સદીમાાં કયા દેિમાાં થયો હતો ?  

ઉત્તર : અમેરરકા. 

(૯૯) વ્યવહારવાદની ઉત્પશત્ત કયા ગ્રીક િબ્દ પરથી થઇ ? 

ઉત્તર : Pragmatikos. 

(૧૦૦) વ્યવહારવાદ અન્ય કયા નામે ઓળખાય છે ?  

ઉત્તર : ઉપયોલગતાવાદ.  

(૧૦૧) વ્યવહારવાદ એ મળૂભતૂ રીતે કેવી શવચારિારા છે ?  

ઉત્તર : જ્ઞાનવાદી. 

(૧૦૨) વ્યવહારવાદના શવચારકો કયા કયા છે ?  

ઉત્તર : શવલલયમ જેમ્પસ,રોજન,પૈ્રટ. 

(૧૦૩) “શિક્ષણના ધ્યેયો હોતા નથી.ધ્યેયો માત્ર  વ્યક્ટતના હોય છે” શવિાન કયા તત્વલચિંતકનુાં છે ?  

ઉત્તર : શવલલયમ્પસ. 

(૧૦૪) શવદ્યાથીના ગશતિીલ અને લચીલા મનનો શવકાસ કયા વાદનુાં સમથયન કરે છે ? 

ઉત્તર : વ્યવહારવાદ.  

(૧૦૫) Education is the continuous reconstruction of experience (શિક્ષણ એટલે અનભુવોનુાં સતત થતુાં પનુ:શનમાયણ) કયા વાદનુાં 

સમથયન કરે છે ? 

ઉત્તર : વ્યવહારવાદ. 

(૧૦૬) યવુાનોને અિોગશત તરફ લઇ જનાર નાક્સ્તકનુાં લબરુદ કોને મળયુાં હતુાં ? 

 ઉત્તર : બનાયડ રસેલ. 

(૧૦૭) વ્યવહારવાદ અનસુાર અભ્યાસક્રમ કેવો ન હોવો જોઇએ ?  

ઉત્તર : પવૂય શનિાયરરત. 
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(૧૦૮) વ્યવહારવાદ અનસુાર અભ્યાસક્રમ કેવો હોવો જોઇએ ?  

ઉત્તર : જીવનની વાસ્તશવક પરરક્સ્થશતનુાં પ્રશતલબિંબ પાડે તેવો. 

(૧૦૯) કયો શસદ્ધાાંત વ્યવહારવાદ અનસુાર અભ્યાસક્રમ રચવામાાં સક્ષમ નથી?  

ઉત્તર : કુદરત વડે કેળવણી. 

(૧૧૦) કયો શવષય ન શિખવાની વ્યવહારવાદ રહમાયત કરે છે ?  

ઉત્તર : સાંસ્કૃત. 

(૧૧૧) વ્યવહારવાદ કાંઇ શિક્ષણ પદ્ધશતની રહમાયત કરે છે ?  

ઉત્તર : પ્રોજેટટ.  

(૧૧૨) વ્યવહારવાદની એક મોટી ભેટ પ્રકલ્પ (Project) પદ્ધશતના પ્રણેતા કોણ છે ? 

ઉત્તર : ડૉ.પ્ટલપેરીક. 

(૧૧૩) કોની પદ્ધશત વ્યવહારવાદ પર આિારીત છે ?  

ઉત્તર : િોબેલની પદ્ધશત.  
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(૧) આપણે જેને મનોશવજ્ઞાન કહીએ છીએ તેને આધશુનક મનોવૈજ્ઞાશનકો ...... કહ ેછે ?  

ઉત્તર : બાળ શવકાસ. 

(૨) બાળકના જન્મ પવેૂથી િરૂ કરી રકિોરાવસ્થાના પ્રારાંલભક વષોના તબક્કાઓનો અભ્યાસ ..... કરે છે ?  

ઉત્તર : બાળ મનોશવજ્ઞાન. 

(૩) બાળ મનોશવજ્ઞાનની પ્રસાંગનોંિ અભ્યાસ પદ્ધશતનો ઉપયોગ કરનાર કોણ છે ?  

ઉત્તર : પે્રસ્ટેકોસ્ટ. 

(૪) બાળમાનસ અભ્યાસની ‘પ્રશ્નાવલી પદ્ધશત’ના પ્રણેતા કોણ છે ?  

ઉત્તર : જી.સ્ટેનલીહોલે. 

(૫) ......... એટલે ગભાયિાનથી બે અઠવારડયા સિુીનો ગભય.  

ઉત્તર : યગુ્મનજ. 

(૬) િરીરની વદૃ્ધદ્ધ અંગેના અભ્યાસના સામાન્ય ઘટકો દિાયવનાર કોણ છે ?  

ઉત્તર : ક્રો એંડ ક્રો. 

(૭) મોટેભાગે ...... વય સિુી બાળકનો શવકાસ સહજે િીમો બને છે ?  

ઉત્તર : ૬ થી ૧૩. 

(૮) સામાન્ય રીતે ૧૨મા વષે બાળકોની સરેરાિ ઉંચાઇ ...... હોય છે ?  

ઉત્તર : ૬૦ ઇંચ. 

(૯) વ્યક્ટતની ખડીભળી ઉઠેલી માનશસક ક્સ્થશત એટલે..... ?  

ઉત્તર : આવેગ. 

(૧૦) બાળક એ માણસની લઘ ુઆવશૃત છે- એ મત કોનો છે ? 

ઉત્તર : લઇૂસ લેંગ ફોડય. 

(૧૧) ‘બદુ્ધદ્ધ એટલે અમતૂય શવચારોની િક્ટત’ આ વ્યાખ્યા કોની છે ?  

ઉત્તર : ટમયન. 

(૧૨) ૧૯૦૫માાં શવશ્વમાાં સૌપ્રથમ બદુ્ધદ્ધ કસોટી કરનાર ...... ?   

િૈક્ષણણક મનોશિજ્ઞાન   
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ઉત્તર : લબન-ેસાયમન. 

(૧૩) અશત હોશિયાર વ્યક્ટતનો બદુ્ધદ્ધઆંક કેટલો છે ?  

ઉત્તર : ૧૨૦ થી ૧૩૯. 

(૧૪) સરેરાિ બદુ્ધદ્ધિાળી બાળકનો બદુ્ધદ્ધઆંક એટલે .... ?  

ઉત્તર : ૯૦ થી ૧૦૯. 

(૧૫) ‘સામાજજક શવકાસ એટલે સામાજજક સાંબાંિોમાાં પરરપટવતા મેળવવી’ આ કોની વ્યાખ્યા છે ?  

ઉત્તર : ઇલલઝાબેથ હરલોક. 

(૧૬) બાળકના સામાજજક શવકાસના બે તબક્કાઓ કોણે જણાવ્યાાં ?  

ઉત્તર : જ્યાાં શપયાજે. 

(૧૭) ‘આવેગ એ સમગ્ર ચેતાતાંત્રની ક્ષબુ્િાવસ્થા છે’ – આ વ્યાખ્યા કોની છે ?  

ઉત્તર : વડુવથય. 

(૧૮) અલભસાંિાન દ્વારા આવેગ શિક્ષણને લગતો પ્રયોગ કરનાર કોણ છે ?  

ઉત્તર : વોટસન. 

(૧૯) બાળકના આવેલગક શવકાસ સાંદભે વતયનવાદનો અલભપ્રાય આપનાર કોણ છે ?  

ઉત્તર : જે.બી.વોટસન. 

(૨૦) ..... એ વદૃ્ધદ્ધ અને શવકાસની ટોચની કક્ષા એટલે કે મહત્તમ કક્ષા છે ?  

ઉત્તર : પરરપટવતા. 

(૨૧) ‘સામાન્યથી શવશિષ્ટ્ટ તરફનુાં વલણ’ શુાં દિાયવે છે ?  

ઉત્તર : કારક શવકાસ. 

(૨૨) બાળકના જાતીય શવકાસની ચચાય કરી બાળકને ‘Poly mophos perverse’ એવુાં નામ કોણે આ્યુાં છે ? 

ઉત્તર : શસગ્માંડ િોઇડ. 

(૨૩) બાળક વ્યક્ટતત્વના શવકાસનો ‘સ્વ શવષેના ખ્યાલ’ ને ‘દપયણના શસદ્ધાાંત’ તરીકે ખ્યાશત અપાવનાર.......  

ઉત્તર : કૂલી. 

(૨૪) વ્યક્ટતત્વ માપનમાાં શનરાિા માપવાના કારુ્યન િૈલીનાાં લચત્રો દોરાવાની કસોટી કોને પ્રગટ કરી હતી ?  

ઉત્તર :  હનેરી મરે.  

Download From www.GujaratKesari.com

Download From 247naukri.blogspot.in



થ્રી જી ઇન્ફોટેક,બોડલેી,19-શિવ કોમ્પ્લકે્ષ,બસ.ડપેોનીસામે,અલીપરુા,બોડલેી.જી.છોટાઉદેપરુ.મો.9712007438 Page 37 

 

(૨૫) ‘સામાન્ય બદુ્ધદ્ધ િરાવતુાં છ-એક વષયનુાં બાળક ભાષા વાાંચતા િીખી િકે છે’ – આવો અભ્યાસ રજૂ કરનાર.....?  

ઉત્તર : ગેસેલ. 

(૨૬) બાળકના જન્મથી 11 વષયની વય સિુીની ભાષાકીય શવકાસનાાં સીમાલચહ્નો આપનાર કોણ છે ?   

ઉત્તર : લોરા ઇ બકય . 

(૨૭) બાળકની રમત અંગેનો અભ્યાસ કરનાર કોણ છે ? 

ઉત્તર : હરબટ સ્પેંિર. 

(૨૮) ‘બાળ મનોશવજ્ઞાનમાાં ડોરકયુાં’ પસુ્તકના લેલખકા કોણ છે ?  

ઉત્તર : ડૉ.હશષિદાબેન પાંરડત. 

(૨૯) ‘ચાઇલ્ડ લબહશેવયર એંડ ડેવલપમેંટ’ પસુ્તકના લેખકનુાં નામ શુાં છે ?  

ઉત્તર : કુ્પસુ્વામી. 

(૩૦) સામાન્ય રીતે રકિોરાવસ્થા એટલે ?  

ઉત્તર : ૧૩-૧૪ વષયથી યવુાવસ્થા. 

(૩૧) બદુ્ધદ્ધઆંકનો ખ્યાલ કોણે આ્યો હતો ? 

ઉત્તર : સ્ટને. 

(૩૨) વ્યક્ટતત્વનુાં ઉજળાં અને સમાજ સ્વીકારે એવુાં પાસુાં કયુાં છે ?  

ઉત્તર : બરુખો. 

(૩૩) િાહીના િાબાની પ્રશવશિ કોણે શવકસાવી છે ?  

ઉત્તર : રોરિાક. 

(૩૪) િાસ્ત્રીય અલભસાંિાનનો પ્રયોગ કરનાર મનોવૈજ્ઞાશનક કોણ છે ? 

ઉત્તર : પાવલોવ. 

(૩૫) મનોશવજ્ઞાનની પ્રચલલત તલુાપદ્ધશતઓ કોણે શવકસાવી હતી ?  

ઉત્તર : થસ્ટોન. 

(૩૬) કોના મત મજુબ સ્વ્નો એ અજાગ્રત મનના રાજમાગો છે ? 

ઉત્તર : શસગ્માંડ િોઇડ. 

(૩૭) મનોમાપનનો આદ્ય સ્થાપક કોણ કહવેાય છે ?  
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ઉત્તર : સર િાાંશસસ ગાલ્ટન. 

(૩૮) સામાન્યરીતે 11 થી 14 વષયના ગાળાને શુાં કહ ેછે ?  

ઉત્તર : યવુાવસ્થા. 

(૩૯) બાળમાનસ અભ્યાસની સૌથી જૂની પદ્ધશત કઇ છે ?  

ઉત્તર : દાંતકથાત્મક પદ્ધશત. 

(૪૦) બાળકને 9 માસ પછી કઇ રસી આપી િકાય છે ?  

ઉત્તર : ઓરી. 

(૪૧) આપણા મનમાાં ચાલતાાં સાંઘષોને સમજવાનો વૈજ્ઞાશનક પ્રયત્ન કોણે કયો હતો ?  

ઉત્તર : શસગ્માંડ િોઇડ. 

(૪૨) ‘મનોશવજ્ઞાન સજીવ પ્રાણીઓના વતયનનુાં હતેલુક્ષી શવજ્ઞાન છે’ આ વ્યાખ્યા કોની છે ?  

ઉત્તર : મેકડૂગલ. 

(૪૩) પ્રાણી મનોશવજ્ઞાનને બીજા કયા નામે ઓળખવામાાં આવે છે ?  

ઉત્તર : તલુનાત્મક મનોશવજ્ઞાન. 

(૪૪) િૈક્ષલણક મનોશવજ્ઞાનની ઉપયોગીતાનુાં સમચુ્ચ્ચતમ મલૂ્યાાંકન કોણે કયુાં હતુાં ? 

ઉત્તર : ડેશવસ. 

(૪૫) અધ્યયન અને અધ્યાપનની સમગ્ર પ્રરક્રયા િાના પર રચાયેલી છે ?  

ઉત્તર : શિક્ષક અને શવદ્યાથી વચ્ચેની આંતરરક્રયા. 

(૪૬) ......... એ વ્યક્ટતમાાં ચાલતી સતત પ્રરક્રયા છે ?  

ઉત્તર : અધ્યયન. 

(૪૭) અધ્યયનના ક્ષેત્રમાાં કયો ખ્યાલ ખબૂ ઉપયોગી નીવડયો છે ? 

ઉત્તર : પ્રશિક્ષણ સાંક્રમણ. 

(૪૮) થોનયડાઇકે કોના પર પ્રયોગો કયાય હતા ?  

ઉત્તર : લબલાડીઓ. 

(૪૯) પાવલોવે અધ્યયનની મળૂભતૂ પ્રરક્રયા અંગે કયો શનયમ આ્યો છે ?  

ઉત્તર : અલભસાંશિત પ્રશતચાર. 
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(૫૦) આનવુાંશિટતા અંગેના િાસ્ત્રને શુાં કહ ેછે ?  

ઉત્તર : જનીનિાસ્ત્ર. 

(૫૧) ઉચ્ચ પરરવારની 977 પ્રખ્યાત વ્યક્ટતઓની વાંિાવળીનો અભ્યાસ કોણે કયો ?  

ઉત્તર : ગોડાડય. 

(૫૨) આનવુાંશિટતા અંગે ઉંદરો પર પ્રાયોલગક અભ્યાસો કોણે કયાય હતાાં ?  

ઉત્તર : રરયોન. 

(૫૩) ન્યનુમેન,િીમેન અને હોલ્ઝોગરે કોના પર અભ્યાસ કયાય હતાાં ?  

ઉત્તર : એકદળ જોડીયા બાળકો. 

(૫૪) ડોનાલ્ડ અને લચમ્પપાાંઝી વાનરના બચ્ચાને સાથે ઉછેરવાના પ્રયોલગક અભ્યાસો કોણે કયાય હતાાં ?  

ઉત્તર : કેલાગ દાંપતીએ. 

(૫૫) અભ્યાસક્રમ....... પોષે તેવો હોવો જોઇએ? 

ઉત્તર : રુલચ. 

(૫૬) જન્મ સમયે મગજનુાં વજન કેટલુાં હોય છે ? 

ઉત્તર : 350 ગ્રામ. 

(૫૭) થોનયડાઇકે અધ્યયનમાાં કયો વાદ આ્યો છે ?  

ઉત્તર : જોડાણવાદ. 

(૫૮) આંતરસઝૂ દ્વારા શિક્ષણના પ્રયોગો કોણે કયાય હતાાં ?  

ઉત્તર : કોહલર. 

(૫૯) સામરૂહક અજાગતૃ મનનો ખ્યાલ કોણે આ્યો છે ?  

ઉત્તર : યુાંગ. 

(૬૦) અધ્યયન સાંક્રમણ સાથે કોનુાં નામ જોડાયેલુાં છે ? 

ઉત્તર : ટોલેમેન. 

(૬૧) અલભપ્રેરણાનો શસદ્ધાાંત કોણે આ્યો છે ?  

ઉત્તર : મરે. 

(૬૨) માનવ જરૂરરયાતોની તેના ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવણી કોણે કરી છે ?  
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ઉત્તર : મેસ્લોએ. 

(૬૩) બાળ વાનરો પર કોણે પ્રાયોલગક અભ્યાસો કયાય હતા? 

ઉત્તર : હાલો. 

(૬૪) પ્રશતભાિાળીનો બદુ્ધદ્ધનો આંક કેટલો હોય છે ?   

ઉત્તર : 140 થી ઉપર. 

(૬૫) ‘વોકેિનલ ઇંટરેસ્ટ બ્લેંક’ કસોટી કોની છે ? 

ઉત્તર : સ્રોંગ. 

(૬૬) માનશસક સ્વાથ્યના લક્ષણો કોણે જણાવ્યાાં છે ?  

ઉત્તર : મેરી જહોડા.  

(૬૭) કારકૂની અલભયોગ્યતાનુાં માપ લેવા માટેની કસોટી કાંઇ છે ?  

ઉત્તર : શમનેસોટા ટલેરરકલ ટેસ્ટ. 

(૬૮) આઠ પેટા કસોટી િરાવતી અલભયોગ્યતા કસોટીને શુાં કહવેામાાં આવે છે ?  

ઉત્તર : ડી.એ.ટી. 

(૬૯) વલણનુાં પાાંચ પ્રકારોમાાં વગીકરણ કોણે કયુાં છે ?  

ઉત્તર : સ્પે્રન્જર. 

(૭૦) બીજાઓની શસદ્ધદ્ધનો સાંતોષ પોતે માને તેને કાંઇ બચાવપ્રયકુ્ટત  કહવેામાાં આવે છે ?  

ઉત્તર : તાદાત્મ્પય. 
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  (૧) વગય વ્યવહાર પથૃ્થકરણ સાથે કોણ સાંકળાયેલુાં છે ?  

       ઉત્તર : નેડ ફ્લેંડસય. 

(૨) વગય વ્યવહાર તપાસવાના નેડ ફ્લેંડસે કેટલા ઘટકો સચૂવ્યા છે ?  

ઉત્તર : 10. 

(૩) વગય વ્યવહાર તપાસતા દર કેટલી સેકાંડે એક બનાવ નોંિાય છે ? 

ઉત્તર : 3. 

(૪) વગય વ્યવહારમાાં પાાંચ શમશનટમાાં કેટલા બનાવો નોંિાય છે ? 

         ઉત્તર :  100. 

(૫) શવદ્યાથીઓની લાગણીઓનો ક્સ્વકાર એ કયા ઘટકમાાં નોંિવામાાં આવે છે ? 

ઉત્તર : 1. 

(૬) ટીકા કરવી કે સત્તા સ્થાપવી એ ઘટક કયા નાંબરમાાં નોંિાય છે ?  

ઉત્તર :  7. 

(૭) વગયવ્યવહારમાાં બનાવોની સાાંકળ બનાવતા આગળ અને પાછળ કયો અંક લખવામાાં આવે છે ? 

ઉત્તર : 10. 

(૮) જો શિક્ષકની પરોક્ષ અસરનો આંક 1 કરતાાં વધુાં હોય તો શુાં અથયઘટન કરવામાાં આવે છે ?  

ઉત્તર : પરોક્ષ અસરનુાં પ્રમાણ સામાન્ય કરતાાં ઓછાં છે. 

(૯) વગય વ્યવહારમાાં શદુ્ધ અસરનો આંક કેટલો હોવો જોઇએ ?  

ઉત્તર : એક કરતાાં વધ.ુ 

(૭) વગય વ્યવહારની મયાયદા કાંઇ છે ?  

ઉત્તર : વગય વ્યવહારમાાં માત્ર િાક્બ્દક-વ્યવહારો જ જાણી િકાય છે. 

િગગવ્યિહાર અને મલૂયાાંકન  
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(૮) વગયમાાં જે બનાવો બન્યા તે નોંધ્યા પછી તેને િામાાં નોંિવામાાં આવે છે ?  

ઉત્તર : મેરરક્ષમાાં. 

(૯) વગય વ્યવહાર નોંિતા કયો સમય છોડી દેવો સલાહભયો છે ?  

ઉત્તર : પહલેી પાાંચ શમશનટ અને છેલ્લી પાાંચ શમશનટ. 

(૧૦) માપન સાંખ્યાત્મક છે જ્યારે મલૂ્યાાંકન...... છે ? 

ઉત્તર : ગણુાત્મક. 

(૧૧) કયુાં માપ ઓછાં ચોક્કસ છે ?  

ઉત્તર : પરીક્ષાના ગણુ. 

(૧૨) કયો પ્રકાર પરીક્ષાનો નથી ?  

ઉત્તર : અનૌપચારરક. 

(૧૩) આપણી ચીલાચાલ ુપરીક્ષા નીચેનામાાંથી શુાં માપતી નથી ?  

ઉત્તર : સાાંવેલગક બાબતો. 

(૧૪) ખબૂ નાની વયના બાળકો  માટે કાંઇ પરીક્ષા અનકૂુળ છે ?  

ઉત્તર : મૌલખક. 

(૧૫) મૌલખક પરીક્ષામાાં કયા શવદ્યાથીને નટુસાન થાય છે ?  

ઉત્તર : િરમાળ. 

(૧૬) શવદ્યાથીનુાં મૌલલક અને સ્વતાંત્ર લચિંતન કયા પ્રકારના પ્રશ્નો વડે મપાય છે ?  

ઉત્તર : શનબાંિ પ્રકારના. 

(૧૭) પ્રશ્નપત્રોમાાં ર્ૂાંક જવાબી પ્રશ્નો વિારે પછૂવાનુાં કયા શિક્ષણપાંચે સચૂવ્યુાં હતુાં ?  

ઉત્તર : મદુલલયાર પાંચ. 

(૧૮) દરેક શવદ્યાથીનુાં સાંગરૃહત મારહતીપત્રક રાખવાનુાં કયા પાંચે સચૂવ્યુાં હતુાં ?  

ઉત્તર : માધ્યશમક શિક્ષણ પાંચ (1952) 
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(૧૯) ર્ૂાંક જવાબી પ્રશ્નથી શુાં લાભ થાય ? 

ઉત્તર : વિારે શવષયવસ્ત ુઆવરી િકાય. 

(૨૦) મલૂ્યાાંકનમાાં હતેઓુનુાં વૈજ્ઞાશનક વગીકરણ કયા શનષ્ટ્ણાતે આ્યુાં છે ?  

ઉત્તર : બેંજાશમન બ્લમૂ. 

(૨૧) ખાલી જગ્યા પરૂો એ કયા પ્રકારનો પ્રશ્ન છે ? 

ઉત્તર : શનશિત જવાબી. 

(૨૨) કયા પ્રકારના પ્રશ્નોમાાં શવદ્યાથી અટકળે ઉત્તર આપી કેટલાક ગણુ મેળવી િકે ?  

ઉત્તર : હા-ના પ્રકાર. 

(૨૩) નીચેનામાાંથી સારો ર્ૂાંક જવાબી પ્રશ્ન કયો છે ?  

ઉત્તર : િાત ુઅને અિાત ુતત્વોના ચાર તફાવત લખો. 

(૨૪) શવદ્યાથી આપેલા માપનો ખણૂો દોરે છે તેમાાં કયા હતેનુ ુ ાં માપન થાય છે ?  

ઉત્તર : કૌિલ્ય. 

(૨૫) લાગણીની ક્સ્થરતા,લચિંતા,હતાિા વગેરેનો સમાવેિ બ્લમેૂ સચૂવેલા કયા ક્ષેત્રમાાં થાય છે ?  

ઉત્તર : ભાવાત્મક.     

(૨૬) શવદ્યાથીની કોઇપણ શવષયની કચાિ જાણવા કયા પ્રકારની કસોટી યોજવામાાં આવે છે ? 

ઉત્તર : શનદાનાત્મક. 

(૨૭) આદિય પ્રશ્નપત્ર રચતાાં પહલેાાં શુાં તૈયાર કરવુાં જોઇએ ?  

ઉત્તર : બ્લશુપ્રિંટ. 

(૨૮) ‘અનભુવ દ્વારા વતયનમાાં પરરવતયન લાવવુાં એટલે શિક્ષણ’ આ મત કોનો છે ?  

ઉત્તર : ગેટસનો. 

(૨૯) પે્રરણાના સહજવશૃતનો શસદ્ધાાંત કોણે આ્યો છે ? 

ઉત્તર : મેકડૂગલ. 
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(૩૦) “તમે મને એક બાળક આપો અને તેને કહો તે બનાવી દઉં” આ કથન કરનાર ...... છે ? 

ઉત્તર : વોટસન. 

(૩૧) ‘િૈક્ષલણક મનોશવજ્ઞાનના શપતા’ તરીકે કોણ જાણીતુાં છે ? 

ઉત્તર : હબયટ. 

(૩૨) ટીન એજનો સમય કયો છે ?  

ઉત્તર : 13 થી 19 વષય. 

(૩૩) કયુાં લક્ષણ એક સારા શિક્ષક માટેનુાં સૌથી મહત્વનુાં લક્ષણ છે ?  

ઉત્તર : શવદ્યાથીઓને અધ્યયન માટે અલભપ્રેરરત કરવા. 

(૩૪) શિક્ષણનુાં અંશતમ લક્ષ્ય...... છે ? 

ઉત્તર : શવદ્યાથીઓમાાં સમસ્યા શનરાકરણનુાં કૌિલ્ય શવકસાવવાનુાં છે. 

(૩૫) ઉચ્ચ શિક્ષણમાાં શિક્ષકનુાં મખુ્ય કાયય કયુાં છે ? 

ઉત્તર : અધ્યાપન,સાંિોિન અને શવસ્તરણ. 

(૩૬) અલભક્રશમત અધ્યયનની ‘રૈલખક અલભક્રમ’ના પ્રદાતા કોણ છે ?  

ઉત્તર : બી.એફ.ક્સ્કનર. 

(૩૭) ‘બાળકે રક્રયા દ્વારા શિક્ષણ પ્રા્ત કરવુાં જોઇએ’ શવભાવના કરનાર કોણ છે ?  

ઉત્તર : જહોન ડયઇુ. 

(૩૮) ‘િાળા અને ઘર વચ્ચે કોઇ તફાવત ના હોવો જોઇએ’- કહનેાર ? 

ઉત્તર : રૂસો. 

(૩૯) ‘શિક્ષણનાાં સતૂ્રો સફળ અધ્યાપન માટેના આિારસ્તાંભો છે’ કહનેાર ?  

ઉત્તર : ડૉ.જે.વોલ્ટન. 

(૪૦) શિક્ષણની સાંપણૂય ગણુાત્મક સિુારણાનો શનદેિ કરતી સાંજ્ઞા કાંઇ છે ?  

ઉત્તર : TQI. 
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(૪૧) શિક્ષણમાાં સતત ગણુવત્તા સિુારણાનો શનદેિ કરતી સાંજ્ઞા એટલે ?  

ઉત્તર : CQI.  

(૪૨) મનોવૈજ્ઞાશનકોના મતે તરુણાવસ્થામાાં કયો સમયગાળો હોય ?  

ઉત્તર : 12 થી 20. 

(૪૩) ‘આંતરસઝૂ દ્વારા અધ્યયનનો શસદ્ધાાંત આપનારા ગેલ્ટાસ્્વાદીઓમાાં કોનો સમાવેિ અસાંગત છે ?  

ઉત્તર : થોનયડાઇક. 

(૪૪) ‘અલભપે્રરણા દ્વારા શિક્ષણ’ ની પ્રરક્રયા સમજાવનારાઓમાાં કોનો સમાવેિ શવસાંગત છે ?  

ઉત્તર : કોહલર. 

(૪૫) ‘પ્રયત્ન અને ભલૂ દ્વારા અધ્યયન’ શસદ્ધાાંત આપનાર?  

ઉત્તર : થોનયડાઇક. 

(૪૬) ‘િાસ્ત્રીય અલભસાંિાન’ નો પ્રયોગ કરનાર ?  

ઉત્તર : પાવલોવ. 

(૪૭) ‘કારક અલભસાંિાન’નો પ્રયોગ કરનાર ?  

ઉત્તર : િેડરરક ક્સ્કનર. 

(૪૮) ‘પ્રયત્ન અને ભલૂ દ્વારા શિક્ષણ’નાાં સોપાનો  કયાાં છે ?   

ઉત્તર :  ઇરણ,ધ્યેય,સમસ્યા,અધ્યયન. 

(૪૯) ‘મલૂ્યાાંકન એ સતત ચાલતી પ્રરક્રયા છે,જે સાંપણૂય શિક્ષણ પ્રણાલીનુાં મહત્વપણૂય અંગ છે’ – મલૂ્યાાંકનની આ વ્યાખ્યા કોની છે ?  

ઉત્તર : રીસોસયન. 

(૫૦) મધ્યવતી ક્સ્થશતનુાં સૌથી આિારભતૂ અને ચોક્કસ માપ કયુાં છે ? 

ઉત્તર : મધ્યક. 

(૫૧) જ્યારે પ્રા્તાાંક વગયના છેડા અશનશિત હોય,ત્યારે કયા મધ્યવતી ક્સ્થશતના માપનો ઉપયોગ થાય છે ? 

ઉત્તર : મધ્યસ્થ. 
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(૫૨) બહ ુઝડપથી િોિી િકાય એવુાં અને સૌથી ઓછાં આિારભતૂ મધ્યવતી ક્સ્થશતનુાં માપ નીચેનામાાંથી કયુાં છે ? 

ઉત્તર : બહલુક. 

(૫૩) અગ્રીમ સાંિોિનોમાાં મધ્યવતી ક્સ્થશતના કયા માપનો ઉપયોગ થાય છે ? 

ઉત્તર : મધ્યક. 

(૫૪) જો પ્રસારમાનનુાં માપ ઓછાં હોય તો તે જૂથ ....... 

ઉત્તર : ઓછાં પ્રચલલત. 

(૫૫) જ્યારે મધ્યવતી ક્સ્થશતના માપ તરીકે મધ્યસ્થનો ઉપયોગ થાય,ત્યારે ચલલતતાનુાં કયુાં માપ ઉપયોગમાાં લેવાય છે ? 

ઉત્તર : પાદસ્થ શવચલન. 

(૫૬) પાદસ્થ શવચલન િોિવાનુાં સતૂ્ર કયુાં છે ?  

ઉત્તર : Q3 - Q1 

2     

(૫૭) જો સહસાંબ ાંિની રકિંમત ઋણમાાં મળે તો બે ચલ વચ્ચે કેવો સાંબાંિ હોય છે ?  

ઉત્તર : વ્યસ્ત. 

(૫૮) સહસાંબ ાંિાાંકનુાં મલૂ્ય કેટલુાં હોય છે ?  

ઉત્તર : -1 થી +1 ની વચ્ચે. 

(૫૯) વતુયળની શત્રજ્યા અને તેના પરરઘનુાં માપ એ બે વચ્ચે કેવો સહસાંબ ાંિ છે  ?  

ઉત્તર : 1. 

(૬૦) ટેપ-રેકોડયર એ કયુાં િૈક્ષલણક સાિન છે ? 

ઉત્તર :  શ્રાવ્ય. 

(૬૧) કોણે જ્ઞાનનો અત્યાધશુનક અસીમ જ્ઞાનનો સ્ત્રોત ગણવામાાં આવે છે ? 

ઉત્તર : ઇન્ટરનેટ. 

(૬૨) CAI નુાં લાાંબ ુનામ શુાં છે ?  
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ઉત્તર :  કમ્પ્યટૂર આશસસ્ટેડ ઇંસ્રટિન.  

(૬૩) ઓ.એચ.પી પ્રોજેટટરને ક્યાાં રખાય છે ?  

ઉત્તર : વગયની આગળના ભાગમાાં. 

(૬૪) એશપડાયોસ્કોપનો ઉપયોગ કરતાાં પ્રકાિ વ્યવસ્થા અંગે શુાં શવચારવુાં પડે છે ? 

ઉત્તર : ઓરડો તદ્દન અંિકારવાળો હોવો જોઇએ. 

(૬૫) કયા ઉપકરણની મદદથી કાગળ પરનુાં લચત્ર પડદા ઉપર મેળવી િકાય ? 

ઉત્તર :  એશપડાયોસ્કોપ. 

(૬૬) ઓવરહડે પ્રોજેકટર ચલાવતાાં કેટલુાં અંિારુાં જરૂરી છે ?  

ઉત્તર : એકદમ સામાન્ય અંિારુાં. 

(૬૭) રફલ્મ-સ્રીપની મયાયદા કાંઇ છે ?  

ઉત્તર :  તેમાાં ગશત દિાયવી િકાતી નથી. 

(૬૮) એશપડાયોસ્કોપ શિક્ષકો ખાસ વાપરતાાં નથી.તેનુાં ખાસ કારણ કયુાં છે ?  

ઉત્તર :  ખબૂ વજનદાર હોવાથી હરેફેર ઘણી અગવડભરી છે.  

(૬૯) શવદ્યાથી પોતે જ કોમ્પ્યટૂર સામે બેસી અગાઉથી તૈયાર કરેલો િૈક્ષલણક કાયયક્રમ જોઇને અધ્યયન કરતાાં હોય તેને શુાં કહવેાય છે ?  

ઉત્તર : કમ્પ્યટૂર આશસસ્ટેડ લશનિંગ. 

(૭૦) સ્લાઇડ પ્રોજેટટરમાાં સ્લાઇડ કાંઇ રીતે મકૂવામાાં આવે છે ?  

ઉત્તર : ઊંિી. 

(૭૧) અંગે્રજી ભાષામાાં િબ્દોના ઉચ્ચાર સારી રીતે િીખવવા શુાં ઉપયોગી છે ?  

ઉત્તર : ભાષા પ્રયોગિાળા. 

(૭૨) મૉડેલની મયાયદા કાંઇ છે ? 

ઉત્તર : પદાથય કે વસ્તનુા કદનો ખોટો ખ્યાલ બાાંિવાનો ભય. 

(૭૩) હવે 16 શમ.શમ.રફલ્મ પ્રોજેટટર ખાસ વપરાત ુાં નથી.કારણકે ....  
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ઉત્તર : હવે તેનુાં સ્થાન વીરડયો કેસેટે લીધુાં છે. 

(૭૪) રક્રયાત્મક સાંિોિનના પ્રણેતા કોણ હતાાં ?  

ઉત્તર : સ્ટીફન કોરે. 

(૭૫) રક્રયાત્મક સાંિોિનનુાં પ્રારાંલભક કાયય કયા દેિમાાં થયુાં હતુાં ?  

ઉત્તર : અમેરરકા. 

(૭૬) રક્રયાત્મક સાંિોિન િાનો ઉકેલ આપે છે ? 

ઉત્તર : શિક્ષકની રોજબરોજની સમસ્યાનો સ્થાશનક ઉકેલ. 

(૭૭) રક્રયાત્મક સાંિોિન કોણ હાથ િરી િકે ? 

ઉત્તર :  જુદા જુદા ક્ષેત્રની વ્યક્ટતઓ. 

(૭૮) રક્રયાત્મક સાંિોિનના પરરણામો કોને ઉપયોગી છે ?  

ઉત્તર : કોઇ એક િાળા કે કોઇ એક વગય. 

(૭૯) રક્રયાત્મક સાંિોિન કેટલી વ્યક્ટતઓ હાથ િરી િકે ?  

ઉત્તર : એક કરતાાં વધ ુપરાંત ુલગભગ 10 જેટલી. 

(૮૦) રક્રયાત્મક સાંિોિનની ઉત્કલ્પના કયા સ્વરૂપની હોય છે ?  

ઉત્તર : જો...તો...ઉત્કલ્પના. 

(૮૧) રક્રયાત્મક સાંિોિનનુાં લક્ષણ કયુાં છે ? 

ઉત્તર : શિક્ષક હાથ િરે છે,ર્ૂાંકાગાળાનુાં અને લબન ખચાયળ.  

(૮૨) રક્રયાત્મક સાંિોિનનુાં સૌથી મહત્વનુાં સોપાન કયુાં ?  

ઉત્તર : પ્રયોગ કાયયન ુાં અમલીકરણ. 

(૮૩) રક્રયાત્મક સાંિોિનમાાં મલૂ્યાાંકનના સોપાનનુાં શુાં મહત્વ છે ?  

ઉત્તર : પ્રયોગની સફળતા કે શનષ્ટ્ફળતા મલૂ્યાાંકનથી જાણી િકાય છે. 

(૮૪) રક્રયાત્મક સાંિોિન માટેની પાયાની મારહતીનો સ્ત્રોત કયો નથી ?  

Download From www.GujaratKesari.com

Download From 247naukri.blogspot.in



થ્રી જી ઇન્ફોટેક,બોડલેી,19-શિવ કોમ્પ્લકે્ષ,બસ.ડપેોનીસામે,અલીપરુા,બોડલેી.જી.છોટાઉદેપરુ.મો.9712007438 Page 49 

 

ઉત્તર : સાંિોિનના પસુ્તકમાાં આપેલી મારહતી. 

(૮૫) જો રક્રયાત્મક સાંિોિનમાાં અપેલક્ષત સફળતા ન મળે તો શુાં કરવામાાં આવે છે ?  

ઉત્તર :  િા માટે સાંિોિન શનષ્ટ્ફળ જવાયુાં તેનાાં કારણો િોિી ફરીથી રક્રયાત્મક સાંિોિન હાથ િરાય છે.  

(૮૬) ધ્યાન શવસ્તારનુાં માપન કરવા માટે કયા સાિનનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે ?  

ઉત્તર : ટેચીટોસ્કોપ. 

(૮૭) ‘શિક્ષણ એટલે અનભુવોનુાં સતત થતુાં પનુ:શનમાયણ’ આ શવિાન કયા વાદનુાં સમથયન કરે છે ? 

ઉત્તર : વ્યવહારવાદ. 

(૮૮) લગજુભાઇ બિેકાએ શિક્ષણના પ્રયોગો કાંઇ સાંસ્થામાાં કયાય હતાાં ?  

ઉત્તર : લોકભારતી. 

(૮૯) લગજુભાઇ બિેકાએ કયા વષે બાલમાંરદરની સ્થાપના કરી હતી ? 

ઉત્તર : ઇ.સ.1920. 

(૯૦) ભારત સરકારે 1977માાં માધ્યશમક શિક્ષણની સમીક્ષા કરવા કાંઇ સશમશતની રચના કરી હતી ?  

      ઉત્તર : ઇશ્વરભાઇ પટેલ સશમશત. 

      (૯૧) ‘શિક્ષણકાયય જ્ઞાનની સમગ્રતયાને ધ્યાનમાાં રાખી કરવુાં જોઇએ’ આ શવિાનમાાં કયા શસદ્ધાાંતનો ઉપયોગ થયેલો છે ?  

      ઉત્તર : આંતરસઝૂ દ્વારા શિક્ષણ. 

      (૯૨) ‘કાાંટા પરા પગ પડતાાં પગ ઉંચો થઇ જવો’ એ રક્રયા કયા પ્રશતચાર પર આિારીત છે ? 

       ઉત્તર : અનઅલભસાંશિત.  

      (૯૩) રક્રયાત્મક સાંિોિનને ‘કેળવણીની નાની સીંચાઇ યોજના’ તરીકે કોણ ઓળખાવે છે ?  

      ઉત્તર : ગણુવાંત િાહ. 

      (૯૪) “ Learning by Doing” નો શસદ્ધાાંત કોને આ્યો ?  

      ઉત્તર : જહોન ડયઇુ. 

      (૯૫) કોણ શિક્ષકને માળી સાથે સરખાવે છે ?   
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      ઉત્તર : િોબેલ. 

      (૯૬) ‘શિક્ષણ એ ચેતનાની ખોજ છે.’ એમ કોને કહ્યુાં છે ? 

      ઉત્તર : ગણુવાંત િાહ. 

      (૯૭) “ આપણાાં પગ,આપણાાં હાથ અને આપણી આંખો એ આપણાાં ઉત્તમ શિક્ષકો છે.” એમ કોને કહ્યુાં છે ? 

      ઉત્તર : રૂસો.    
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(૧) બશુનયાદી શિક્ષણનો નતૂન શવચાર કોણે આ્યો ?  

ઉત્તર : ગાાંિીજી. 

(૨) શવધ્યાથીને શુાં િીખવવુાં તે રફલસફૂી જણાવે છે,પરાંત ુશવધ્યાથીને કાંઇ રીતે િીખવવુાં તે ……… દિાયવે છે. 

ઉત્તર : મનોશવજ્ઞાન. 

(૩) દરેક બાળક પે્રમ ઝાંખે છે,તે પે્રમનુાં ભખૂ્યુાં છે.આ બાબત કઇ જરૂરરયાત ઉપર ભાર મકેૂ છે ?  

ઉત્તર : સાાંવેલગક. 

(૪) િરીરના કદ,લાંબાઇ અને આકારમાાં થતો વિારો કયા નામે ઓળખાય છે ? 

 ઉત્તર : વદૃ્ધદ્ધ. 

(૫) િેના શવના શિક્ષણ શનષ્ટ્ફળ જાય છે ?  

ઉત્તર : પરરપટવતા. 

(૬) કેળવણીને કેવી પ્રરક્રયા ગણવામાાં આવે છે ?  

ઉત્તર :આજીવન. 

(૭) ‘ હુાં શિક્ષણમાાં મનોશવજ્ઞાન પ્રયોજીિ.’ આવુાં શવિાન કયા મનોવૈજ્ઞાશનકે કયુાં ? 

 ઉત્તર : પેસ્ટાલોજી. 

(૮) બશુનયાદી શિક્ષણમાાં કેળવણીનુાં માધ્યમ કાંઇ ભાષાને ગણવાનુાં સચૂવાયુાં છે ?  

ઉત્તર :માતભૃાષા. 

(૯) બચાવપ્રયકુ્ટત એટલે શુાં ?  

ઉત્તર : હતાિામાાં બચવાનો કામચલાઉ ઉકેલ.  

(૧૦) EQ એટલે શુાં ?  

ઉત્તર : સાાંવેલગક બદુ્ધદ્ધઆંક.  

(૧૧) આધ્યાજત્મક બદુ્ધદ્ધઆંક માટે નીચેનામાાંથી કયો સાંકેત વપરાય છે ?   

ઉત્તર : SQ 

(૧૨) શવશ્વભરમાાં જાણીતી અલભરુલચ સાંિોિશનકા કાંઇ છે ?  

શિક્ષણની ફફલસફૂી  
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ઉત્તર : સ્ટોંગની અલભરુલચ સાંિોિશનકા. 

(૧૩) “માનવના મન,િરીર અને આત્મામાાં કે કાાંઇ શે્રષ્ટ્ઠ છે તે બહાર લાવવુાં એટલે શિક્ષણ.” આ વ્યાખ્યા કોણે આપી છે ?  

ઉત્તર :ગાાંિીજી. 

(૧૪) “માનવીની સાંપણૂય વ્યક્ટતમતાનુાં પ્રગટીકરણ  એટલે કેળવણી” આ વ્યાખ્યા કોણે આપી છે ? 

 ઉત્તર :સ્વામી શવવેકાનાંદ.  

(૧૫) જજલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવનની સ્થાપના કોની ભલામણોને આિારે થઇ ? 

 ઉત્તર :રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનીશત ૮૬ અને ૯૫.  

(૧૬) NCERT નુાં વડુાં મથક ક્યાાં આવેલુાં છે ?  

ઉત્તર :નવી રદલ્હી. 

(૧૭) GCERT નુાં ગજુરાતી નામ શુાં છે ?  

ઉત્તર : ગજુરાત િૈક્ષલણક સાંિોિન અને તાલીમ પરરષદ. 

(૧૮) ભણવામાાં ઓછા ગણુ લાવતો મયરુ રમતના મેદાનમાાં ખીલી ઊઠે છે.આ બાબતને કાંઇ બચાવપ્રયકુ્ટત ગણાય? 

ઉત્તર : ક્ષશતપશૂતિ.  

(૧૯) ગજુરાતી ભાષામાાં અલભરુલચ સાંિોિશનકાના રચશયતા કોણ છે ?  

ઉત્તર : જે.સી.પરીખ. 

(૨૦) જેનો બદુ્ધદ્ધઆંક ૧૦૦ હોય એ શવદ્યાથીને કેવો ગણવામાાં આવે છે ?  

ઉત્તર : મેઘાવી. 

(૨૧) પરીક્ષામાાં નાપાસ થનાર રાજેિ તેના રૂમમાાં ભરાઇ બેસી જાય છે,આ કાંઇ બચાવપ્રયકુ્ટત છે ?  

ઉત્તર : અલલ્તતા. 

(૨૨) બદુ્ધદ્ધનો આિાર િેના પર રહલેો છે ?  

ઉત્તર :અનવેુિ. 

(૨૩) આનવુાંશિટતાનો આિાર િેના પર રહલેો છે ?  

ઉત્તર : માતાશપતા દ્વારા પ્રા્ત રાંગસતૂ્રો પર. 

(૨૪) લાકડાના રુ્કડા ગોઠવી ચોક્કસ આકારો બનાવવા એ કયા પ્રકારની બદુ્ધદ્ધમાન કસોટીમાાં આવે છે ?  

ઉત્તર : રક્રયાત્મક. 
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(૨૫) પરીક્ષામાાં નાપાસ  થયેલો મયરૂ કહ ેછે કે શિક્ષકોએ ઉત્તરવહીઓ જ બરાબર તપાસી નથી,આ કાંઇ બચાવપ્રયકુ્ટત છે ?  

ઉત્તર : પ્રક્ષેપણ. 

(૨૬) બદુ્ધદ્ધમાનના શપતા કોણ ગણાય છે ? 

 ઉત્તર : લબને. 

(૨૭) બહશુવિ બદુ્ધદ્ધનો શસદ્ધાાંત કોણે આ્યો ?  

ઉત્તર : ગાડયનર.  

(૨૮) આધશુનક મનોશવજ્ઞાન કયા શિક્ષણને મહત્વ આપે છે ? 

 ઉત્તર : શવધ્યાથી કેન્રી શિક્ષણ. 

(૨૯) ખિુીની માનશસક વય ૨૦ વષય અને િારીરરક વય ૧૫ વષય હોય તો બદુ્ધદ્ધઆંક કેટલો થાય ?  

ઉત્તર : ૧૩૩. 

(૩૦) નીચેનામાાંથી કાંઇ અનકૂુલન સમસ્યા નથી ?  

ઉત્તર : સહાધ્યાયીઓ સાથે સહકાર. 

(૩૧) રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનીશત કાંઇ સાલમાાં ઘડવામાાં આવી ?  

ઉત્તર : ૧૯૬૬. 

(૩૨) િેનો ઉપયોગ વગય પ્રત્યાયનને અસરકારક બનાવે છે?  

ઉત્તર : શિક્ષકની પ્રશતભા. 

(૩૩) રોહિાકના િાહીના ડાઘાની કસોટી કયા પ્રકારની પ્રયકુ્ટત છે ?  

ઉત્તર : પ્રક્ષેપણ. 

(૩૪) આંતરસઝૂ દ્વારા થતા અધ્યયન સાથે કયો મનોવૈજ્ઞાશનક જોડાયેલો નથી ? 

 ઉત્તર : થોનયડાઇક. 

(૩૫) પાવલોવે તેમના પ્રયોગો કયા પ્રાણી ઉપર કયાય હતાાં ? 

ઉત્તર : કૂતરો. 

(૩૬) જીવનમાાં સફળતા માટે કાંઈ પરરક્સ્થશત જરૂરી છે ?  

ઉત્તર : સારો IQ કે સારો EQ. 

(૩૭) વગયમાાં અસરકારક શિસ્ત જાળવવા કયુાં લક્ષણ જરૂરી છે ? 
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 ઉત્તર : અસરકારક શિક્ષણકાયય. 

(૩૮) નીચેનામાાંથી કાંઇ બાબત સારા અધ્યાપનની સચૂક છે ?  

ઉત્તર : શવદ્યાથીઓ અથયપણૂય પ્રશ્નો પછેૂ. 

(૩૯) નીચેનામાાંથી કયુાં િૈક્ષલણક સાિન વાપરવુાં સહલેુાં અને રકિંમતમાાં સસ્તુાં છે ? 

ઉત્તર : રાન્સપરન્સી. 

(૪૦) િીખવાની બાબતો ખબૂ જ સરળતાથી કાંઇ ભાષામાાં િીખવી િકાય?  

ઉત્તર : માતભૃાષા ગજુરાતીમાાં. 

(૪૧) જજલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવનનુાં અંગે્રજીમાાં ર્ૂાંકુાં નામ શુાં છે ? 

ઉત્તર : DIET (District Institute of Education & Training)  

(૪૨) GCERT (Gujarat Council of Educational Research and Training) નુાં વડુાં મથક ક્યાાં આવેલુાં છે ? 

 ઉત્તર : ગાાંિીનગર. 

(૪૩) NCTE કાંઇ શિક્ષણસાંસ્થાને માન્યતા આપે છે ?  

ઉત્તર : શિક્ષણ પ્રશિક્ષણ સાંસ્થાઓ.  

(૪૪) કેળવણી જો રરધવૃી પ્રરક્રયા હોય અને એક છેડે શિક્ષણ હોય તો બીજા છેડે કોણ હોય ?  

ઉત્તર : શવદ્યાથી. 

(૪૫) બદુ્ધદ્ધઆંક િોિવા માનશસક વય અને િારીરરક વયના ગણુોત્તરને કાંઇ સાંખ્યા વડે ગણુવામાાં આવે છે ? 

 ઉત્તર : ૧૦૦. 

(૪૬) વ્યક્ટતગત તફાવતો સાંતોષવા નીચેનામાાંથી કાંઇ શિક્ષણ પદ્ધશત વિારે ઉપયોગીછે ?  

ઉત્તર : અલભક્રશમક અધ્યયન. 

(૪૭) ૬૦ થી ૬૯ બદુ્ધદ્ધઆંક કેવો બદુ્ધદ્ધઆંક ગણવામાાં આવે છે ? 

 ઉત્તર : ન્યનૂ બદુ્ધદ્ધ. 

(૪૮) બીજાઓની શસદ્ધદ્ધનો સાંતોષ પોતે માને તેને કાંઇ બચાવપ્રયકુ્ટત કહવેામાાં આવે છે ?  

ઉત્તર : તાદાત્મ્પય. 

(૪૯) રક્રયાત્મક સાંિોિનના પરરણામો કોણે ઉપયોગી છે ?  

ઉત્તર : કોઇ એક િાળા કે કોઇ એક વગય. 
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(૫૦) રક્રયાત્મક સાંિોિનના પ્રણેતા કોણ હતાાં ? 

 ઉત્તર : પાવલોવ. 

(૫૧) રક્રયાત્મક સાંિોિન કોણ હાથ િરી િકે ? 

 ઉત્તર : સાંિોિન તજજ્ઞ. 

(૫૨) શવશ્વના કોઇ પણ શવષયના એક એકમ પરનુાં જ્ઞાન કયા સ્ત્રોત દ્વારા ઘેર બેઠા મેળવી િકાય ?  

 ઉત્તર :ઇન્ટરનેટ. 

(૫૩) કયા ઉપકરણથી કાગળ પરનુાં લચત્ર પડદા પર મેળવી િકાય ?  

ઉત્તર :એશપડાયોસ્કોપ. 

(૫૪) ....... વ્યક્ટતને શવિેષ રક્રયાિીલ બનાવે છે ?  

ઉત્તર : પે્રરણા. 

(૫૫) અધ્યયનના ક્ષેત્રમાાં કયો ખ્યાલ ખબૂ ઉપયોગી નીવડયો છે ?  

ઉત્તર : પ્રશિક્ષણ સાંક્રમણ. 

(૫૬) શિક્ષણ અને મનોશવજ્ઞાન વચ્ચે સાંબાંિ સ્થાશપત કરવાનો યિ કોને ફાળે જાય છે ?  

ઉત્તર : પેસ્ટોલોજી. 

(૫૭) વ્યવહારવાદ કાંઇ શિક્ષણ પદ્ધશતની રહમાયતકરે છે ?  

ઉત્તર : પ્રદિયન. 

(૫૮) ઝોન ડયઇુ વ્યવહારવાદ અનસુાર કેવા પ્રકારની શિસ્તના શવરોિી હતાાં ? 

 ઉત્તર : એક પણ નહીં. 

(૫૯) રફલ્મ સ્રીપની મયાયદા નીચેનામાાંથી કાંઇ છે ?  

 ઉત્તર : તેમાાં ગશત દિાયવી િકાતી નથી. 

(૬૦) શવદ્યાથીની કઇ શવષયની કચાિ જાણવા કયા પ્રકારની કસોટી યોજવામાાં આવે છે ? 

 ઉત્તર : ગણુાત્મક. 

(૬૧) આદિય પ્રશ્નપત્ર રચતાાં પહલેાાં શુાં તૈયાર કરવુાં જોઇએ ?  

ઉત્તર : બ્લ્ય ુશપ્રન્ટ. 

(૬૨) મલુ્યાાંકનમાાં હતેઓુનુાં વૈજ્ઞાશનક વગીકરણ કયા શનષ્ટ્ણાતે આ્યુાં છે ?  
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ઉત્તર : બેંજાશમન બ્લ.ુ 

(૬૩) ના સમજાયુાં ? ફરી સમજાવુાં ? આકૃશત દોરીને સમજાવુાં ? શિક્ષક જ્યારે આવા િબ્દો બોલે છે તે  બિા કાંઇ ઘટનામાાં નોંિાય ?   

ઉત્તર : લાગણી સ્વીકાર. 

(૬૪) પોતાની ઇચ્છા કે શવચારોનુાં બીજા પર આરોપણ કરવાને શુાં કહ ેછે ? 

 ઉત્તર : પ્રક્ષેપણ. 

(૬૫) આઠ પેટા કસોટી િરાવતી અલભયોગ્યતા કસોટીને શુાં કહવેામાાં આવે છે ? 

ઉત્તર : ડી.એ.ટી. 

(૬૬) માનશસક સ્વાથ્યનાાં લક્ષણો કોણે જણાવ્યાાં છે ?  

ઉત્તર : મેરી જહોડા. 

(૬૭) અનકૂુલન સાિેલી વ્યક્ટત કેવી હોય છે ?  

ઉત્તર : માનશસક રીતે સ્વસ્થ.  

(૬૮) િોઇડનુાં મખુ્ય કાયય િેના પર કેંરરત થયુાં હતુાં?  

 ઉત્તર : અજાગતૃ પે્રરણા. 

(૬૯) .........વ્યક્ટતને શવિેષ રક્રયાિીલ બનાવે છે ?  

ઉત્તર : પે્રરણા. 

(૭૦) વ્યવહારવાદ અનસુાર અભ્યાસક્રમ કેવો હોવો જોઇએ ? 

ઉત્તર :જીવનની વાસ્તશવક પરરક્સ્થશત પર આિારીત. 

(૭૧) ‘સત્યમ,શિવમ,સુાંદરમ’ માાં કયા વાદના દિયન થાય છે ? 

 ઉત્તર : આદિયવાદ. 

(૭૨) નીચેનામાાંથી વસ્તબુોિ કસોટીના રચનાકાર મનોલચરકત્સક કોણ છે ?  

ઉત્તર : હનેરી મરે અને મોગયન. 

(૭૩) જડ-મઢૂ-મખૂય બાળકોનો બદુ્ધદ્ધઆંક કેટલો હોય છે ?  

ઉત્તર : ૨૫ થી ૫૦. 

(૭૪) કમ અટલ બાળકોની માનશસક આય ુકેટલી હોય છે ?  

ઉત્તર : ૭ થી ૧૨. 
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(૭૫) ગોડાડય,સેક્ગ્વન,િોમબોડય,આકારો’ વગેરે કાંઇ કસોટીઁમાાં હોય છે ?  

ઉત્તર : રક્રયાત્મક. 

(૭૬) િૈક્ષલણક મનોશવજ્ઞાનની જેમ ઉપયોગી ‘પ્રયોગ પદ્ધશત’ના િોિક કોણ છે ?  

ઉત્તર : શવલ્હમે વનુ્ટ. 

(૭૭) કયો એક શવકલ્પ શવકાસની લાક્ષલણકતા નથી ?  

ઉત્તર : સીશમત-મયાયરદત. 

(૭૮) િાસ્ત્રીય અલભસાંિાનનો પ્રયોગ કરનાર ?  

ઉત્તર : પાવલોવ. 

(૭૯) પે્રરણાના સાંદભે જરૂરરયાતોની શે્રણી રજૂ કરનાર ? 

ઉત્તર : અબ્રાહમ મેસ્લો. 

(૮૦) ‘અધ્યયન સાંક્રમણ’ અંગેના સાંિોિન-પ્રયોગ કરનારાઓમાાં કોનો સમાવેિ અસાંગત છે ?  

ઉત્તર : ક્સ્કનર. 

(૮૧) અનકૂુલન સાિવા માટેનુાં અવરોિ પરરબળ કયુાં છે ?  

ઉત્તર : પે્રરણા સાંઘષય. 

(૮૨) અધ્યયન પર અસર કરનાર શવષયવસ્ત ુસાંબાંિી પરરબળોમાાં કયુાં એક અસાંગત છે ? 

 ઉત્તર : ખાંડ સમગ્રતા. 

(૮૩) ‘સામાન્ય પ્રશતચારો,સમસ્યા ઉકેલ, સ્નાયશવક ટેવો,પે્રરણાઓ,વલણો’ વગેરે શુાં છે ? 

 ઉત્તર : અધ્યયનની નીપજો. 

(૮૪) નીચેનામાાંથી કયો એક શવકલ્પ ‘શવકાસની અવસ્થાઓ’ માટે અસાંગત છે ?  

ઉત્તર : સૌદયાયવસ્થા. 

(૮૫) “ રાક્ષ તો ખાટી છે ” આ ઉદાહરણ કાંઇ બચાવપ્રયકુ્ટતનુાં છે ? 

 ઉત્તર : યૌક્ટતકીકરણ. 

(૮૬) શવચારો કે લાગણીઓને ઉંચે લઇ જવા માટેની  બચાવપ્રયકુ્ટત કાંઇ છે ?  

ઉત્તર : ઊધ્વીકરણ. 

(૮૭) િોઇડ કાંઇ બચાવપ્રયકુ્ટતને અજ્ઞાત મનને સમજવાનો રાજમાગય ગણે છે ?  
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ઉત્તર : સ્વ્નપ્રયકુ્ટત.  

(૮૮) મનોવલણના મખુ્ય કેટલા ઘટકો છે ?  

ઉત્તર : ચાર. 

(૮૯) લલકતયની મનોશવજ્ઞાનની પદ્ધશત ક્યારે શવકસી હતી ?  

ઉત્તર : ૧૯૩૨. 

(૯૦) ‘ખોરાકની અવેજીમાાં ઘાંટળીના ઉદ્દીપકથી લાળ ટપકવી’ તેને શિક્ષણની કાંઇ પદ્ધશત કહ ેછે ?  

ઉત્તર : િાસ્ત્રીય અલભસાંિાન.  

(૯૧) જરૂરરયાતોનો સાંતોષ પ્રા્ત કરવાના ઉદે્દશ્યથી ઉદ્દભવતુાં વતયન એટલે શુાં ?   

ઉત્તર : પે્રરણા. 

(૯૨) મનોવૈજ્ઞાશનક પે્રરણામાાં નીચેનામાાંથી િાનો સમાવેિ થાય છે ?  

ઉત્તર : જીજ્ઞાસા. 

(૯૩) મનોવૈજ્ઞાશનકોએ પે્રરણાના મખુ્ય કેટલા પ્રકાર પાડયાાં છે ?  

ઉત્તર : બે. 

(૯૪) આપણે આંખો દ્વારા કેટલા પ્રમાણમાાં જ્ઞાન ગ્રહણ કરી િકીએ છે ?  

ઉત્તર : ૮૪ %. 

(૯૫) ‘શિક્ષકની વાણી અને વતયનમાાં તફાવત ન હોવો જોઇએ.’આ મત કોનો છે ? 

 ઉત્તર : મેકેનન. 

(૯૬) પ્રોજેટટ પદ્ધશતના સાાંપ્રત પ્રવતયક કોણ છે ?  

ઉત્તર : ડૉ.રકલ પેરરક. 

(૯૭) એસાઇમેંટ કેટલા પ્રકારના હોય છે ?  

ઉત્તર : બે પ્રકારના. 

(૯૮) આપણા ત્યાાં મલૂ્યાાંકન માટે લેલખત પરીક્ષાની િરૂઆત ક્યારથી થઇ ?  

ઉત્તર : ઇ.સ.૧૮૯૦ થી. 

(૯૯) ઐશતહાશસક રક્ષ્ટ્ટએ લેલખત પરીક્ષા સાથે કોનુાં નામ જોડાયેલુાં છે ?  

ઉત્તર : હોરસમાન.  
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(૧૦૦) શનગમન અને વ્યાપ્્ત શિક્ષણ પદ્ધશતઓ કેવી છે ?   

ઉત્તર : એકબીજાની પરૂક. 

(૧૦૧) િાળામાાં પ્રવેિ પહલેાની બાળકોની રમતોને િેમાાં વગીકૃત છે ?  

ઉત્તર : આત્મકેંરી રમતોમાાં. 

(૧૦૨) શવદ્યાથીઓના ચહરેાની મરુાઓ સાંક્રમણ-પ્રરક્રયાના કયા ઘટક સાથે સાંબાંિ દિાયવે છે ? 

 ઉત્તર : સાંદેિો. 

(૧૦૩) ‘પ્રકૃશત-શિક્ષણ-વસ્તઓુ’ શિક્ષણદિયનના આ પે્રરણા સ્ત્રોત આપનાર કોણ છે ? 

 ઉત્તર : જેકલીન રૂસો. 

(૧૦૪) રૂસોની શિક્ષણપદ્ધશત કાંઇ છે ?  

 ઉત્તર : પ્રકૃશતવાદ પદ્ધશત. 

(૧૦૫) ‘રક્રયા,સાંિોિન અને વસ્તઓુ દ્વારા શિક્ષણ’ આ પદ્ધશત કોની છે ? 

 ઉત્તર : રૂસો. 

(૧૦૬) તત્વજ્ઞાન અને કેળવણી ......... છે ?  

ઉત્તર : પરસ્પર આશશ્રત. 

(૧૦૭) વ્યાખ્યાન પદ્ધશત દ્વારા શિક્ષણના કયા હતેનુી પ્રાપ્્ત કરી િકાતી નથી ?  

ઉત્તર : રક્રયાત્મક. 

(૧૦૮) જ્ઞાન+બોિ બને્નના સરવાળાથી ......... બને છે ? 

 ઉત્તર : ઉપયોગ. 

(૧૦૯) Technikos–કલા પરથી ઉતરેલા Technology િબ્દનુાં મળૂ ............ છે ?  

ઉત્તર : લેરટન ભાષામાાં. 

(૧૧૦) િૈક્ષણીક ટેટનોલોજીનો સૌપ્રથમ ઉપયોગ ક્યારે થયો હતો ?  

ઉત્તર : ૧૯૫૦ ઇંગ્લેન્ડમાાં. 

(૧૧૧) સૌપ્રથમ Education Technology િબ્દનો પ્રયોગ કરનાર કોણ છે ?  

ઉત્તર : બ્રાઇન મર. 

(૧૧૨) શિક્ષણની સમગ્રતા અને અખાંરડતતાનો ખ્યાલ કયા અલભગમમાાં છે ?  
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ઉત્તર : પ્રણાલી અલભગમ. 

(૧૧૩) Microteaching િબ્દનો સૌપ્રથમ પ્રયોગ કોણે કયો ?  

ઉત્તર : ડ્વાઇટ એલન. 

(૧૧૪) ‘પ્રશતપોષણના પ્રાપ્્તસ્થાનો’ માાંન ુાં કયુાં એક નથી ?  

ઉત્તર : પ્રશિક્ષણાથી. 

(૧૧૫) ઇંદીરા ગાાંિી રાષ્ટ્રીય મટુત શવશ્વ શવદ્યાલય જેવી કેંરીય સાંસ્થા દ્વારા ભારતમાાં દૂરવતી શિક્ષણનો પ્રારાંભ ક્યારથી થયો?  

ઉત્તર : ૧૯૯૫. 

(૧૧૬) દુરવતી શિક્ષણના અસરકારક વગયવ્યવહાર બનાવવાના મખુ્ય ઘટકોમાાંનો એક ઘટક કયો ? 

 ઉત્તર : પ્રત્યાયન વગયવ્યવહાર. 

(૧૧૭) ભારતની બાંિારણની કાંઇ કલમમાાં ૬ થી ૧૪ વષયના બાળકોને મફત,ફરજજયાત અને સાવયશત્રક શિક્ષણનો હક છે  

 ઉત્તર : ૪૬. 

(૧૧૮) શિક્ષણાથે ૧૯૯૪માાં શવશવિ દેિોના પ્રશતશનશિઓની બેઠક ક્યાાં ગોઠવી હતી ? 

 ઉત્તર : ભારતમાાં. 

(૧૧૯) કુરુ્ાંબ શનયોજન અને કુરુ્ાંબ કલ્યાણ કાયયક્રમો ક્યારે િરૂ થયાાં ?  

ઉત્તર : ૧૯૨૧. 

(૧૨૦) ઇ.સ.૧૯૯૯ થી I.E.D.C. નુાં સાંચાલન કાંઇ સાંસ્થા કરે છે ?  

ઉત્તર : GCERT. 

(૧૨૧) શવકલાાંગોને સમાન તકો,અશિકારોનુાં રક્ષણ,પવૂય ભાગીદારી માટેનો િારો ક્યારે પાડવામાાં આવ્યો ?  

ઉત્તર : ૧૯૯૫. 

(૧૨૨) શિક્ષણના ધ્યેયો અનસુાર નીચેનામાાંથી કયો એક શિક્ષણનો પ્રકાર નથી ?  

ઉત્તર : અથાયત્મક. 

(૧૨૩) ગજુરાત સરકારે કયા વષયને ‘કન્યા કેળવણી વષય’ તરીકે જાહરે કયુાં હતુાં ?  

ઉત્તર : ૨૦૦૨-૦૩. 

(૧૨૪) શવદ્યાલક્ષ્મી યોજના અંતગયત દરેક કન્યાઓને કેટલી રકમ બોંડ તરીકે અપાય છે ? 

 ઉત્તર : ૧૦૦૦. 
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(૧૨૫) પ્રાથશમક શિક્ષણના સાવયત્રીકરણ સાંદભે  ‘ઓપરેિન બ્લેક બોડય’ કાયયક્રમ ક્યારે િરૂ થયો ? 

ઉત્તર :૧૯૯૭-૯૮. 

(૧૨૬) ‘પ્રવશૃત દ્વારા શિક્ષણનો ખ્યાલ’ કયા શિક્ષણિાસ્ત્રીએ આ્યો ? 

ઉત્તર : જહોન ડયઇુ. 

(૧૨૭) સાવયશત્રક પ્રાથશમક શિક્ષણનુાં ધ્યેય શસદ્ધ કરવા માટે ‘Plan of Action’ ક્યારે અમલી બન્યો ?  

ઉત્તર : ૧૯૯૫. 

(૧૨૮) ગણુાત્મક શિક્ષણને ધ્યાનમાાં રાખી ગજુરાત સરકારે ૧૯૯૫માાં કયો અભ્યાસક્રમ અમલમાાં મકૂ્યો હતો?  

ઉત્તર :લઘતુમ શિક્ષણ અધ્યયન.   

(૧૨૯) ગણુતાલક્ષી શિક્ષણ અથે કાંઇ સાંસ્થા કાયયરત છે ?  

ઉત્તર : NCTE-NCERT. 

(૧૩૦) NCERT નુાં વડુાંમથક ક્યાાં આવેલુાં છે ?  

ઉત્તર : નવી રદલ્હી. 

(૧૩૧) GCERT નુાં વડુાંમથક ક્યાાં આવેલુાં છે ?  

ઉત્તર : ગાાંિીનગર. 

(૧૩૨) નીચેનામાાંથી NCERT ના પ્રમખુ તરીકે કોણ હોય છે ? 

 ઉત્તર : માનવ સાંિાિન પ્રિાન. 

(૧૩૩) ઇંદીરા ગાાંિી રાષ્ટ્રીય મટુત શવશ્વ શવદ્યાલય ક્યાાં આવેલી છે ?  

ઉત્તર : રદલ્હી. 

(૧૩૪) નેિનલ ડીફેંસ એકેડમી ક્યાાં આવેલી છે ?  

ઉત્તર : ખડકવાસલા. 

(૧૩૫) બીરલા ઇંસ્ટીટયટુ ઓફ ટેટનોલોજી ક્યાાં આવેલી છે ? 

 ઉત્તર : રાાંચી. 

(૧૩૬) ઇંડીયન ઇંસ્ટીટયટુ ઓફ ટેટનોલોજી ક્યાાં આવેલી છે ?  

ઉત્તર : રદલ્હી.  

(૧૩૭) ઓલ ઇંડીયા ઇંસ્ટીટયટુ ઓફ ટેટનોલોજી ક્યાાં આવેલી છે ? 

 ઉત્તર : રદલ્હી. 

(૧૩૮) ભારતમાાં ઇંડીયન ઇંસ્ટીટયટુ ઓફ ટેટનોલોજી કેટલી છે ? 

 ઉત્તર : ૮. 

(૧૩૯) ભારતમાાં ઇંડીયન ઇંસ્ટીટયટુ ઓફ મેનેજમેંટ કેટલી છે ? 
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 ઉત્તર : ૬. 

(૧૪૦) રાષ્ટ્રીય ઔષશિ શિક્ષા તેમજ અનસુાંિાન સાંસ્થા ક્યાાં આવેલી છે ?  

ઉત્તર : મોહાલી. 

(૧૪૧) ‘શિક્ષકની વાણી અને વતયનમાાં તફાવત ન હોવો જોઇએ’ આ શવિાન કોનુાં છે ? 

 ઉત્તર : મેકેનન. 

(૧૪૨) ગ્રામીણ ઉચ્ચ શિક્ષણ સશમશત ક્યારે રચવામાાં આવી ? 

 ઉત્તર : ૧૯૫૮. 

    (૧૪૩) ઇંદીરા ગાાંિી રાષ્ટ્રીય મટુત શવશ્વ શવદ્યાલયની સ્થાપના ક્યારે થઇ હતી ? 

 ઉત્તર : ૧૯૮૩. 

(૧૪૪) ભારતમાાં લઘતુમ શસદ્ધદ્ધકક્ષા (M.L.L) નો શવચાર પ્રસાવનાર કેળવણીકાર  કોણ હતાાં ?  

ઉત્તર : ડૉ.રશવન્રભાઇ દવે. 

(૧૪૫) શિક્ષણ સાંસ્થાઓમાાં અપાત ુાં શિક્ષણ કેવુાં ગણાય છે ? 

ઉત્તર :ઓપચારરક. 

(૧૪૬) રમત અંગેના સર્લસ એનજી શસદ્ધાાંતના પ્રણેતા કોણ છે? 

ઉત્તર : શિલર અને હબયટ સ્પેન્સર. 

(૧૪૭) રમત અંગેના પનુ:સર્જનાત્મક (Re-creative Theory) શસદ્ધાાંતના પ્રણેતા કોણ છે? 

ઉત્તર : જે.ટી.ડબલ્ય ુપેરીક અને લોડયકેમસ. 

   (૧૪૮) સાંભાવનાનો શસદ્ધાાંત (Probability Theory)ના પ્રણેતા કોણ છે?  

   ઉત્તર : કાલયગ્રસુ 

     (૧૪૯) સાર કે ઉપસાંહાર શસદ્ધાાંત (Theory of Comprehension) કોણે આ્યો છે ? 

 ઉત્તર : સ્ટેનલે હોલ.  

       (૧૫૦) લાગણીની અલભવ્યક્ટતનો શસદ્ધાાંત (Theory of Emotional Expression) કોણે આ્યો છે ? 

 ઉત્તર : સર ટીપીન. 
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 મનોશવજ્ઞાનનો અથય  

o મનોશવજ્ઞાન ( Psychology-સાયકોલૉજી) િબ્દ ગ્રીક ભાષાના  Psyche – (સાયકી) અને Logos – (લોગોસ) િબ્દનો 

બનેલો છે; જેમાાંના Psyche – (સાયકી) િબ્દનો અથય થાય છે આત્મા અને Logos – (લોગોસ) નો અથય થાય છે 

શવજ્ઞાન.આમ,િરૂઆતમાાં િબ્દાથયના આિારે મનોશવજ્ઞાનને “આત્માના શવજ્ઞાન”  તરીકે ઓળખવામાાં આવ્યુાં.પરાંત ુ શવજ્ઞાન 

તરીકે પ્રસ્થાશપત થવાની સફરમાાં આત્મા પછી મન અને છેલ્લે ચેતનાને પણ છોડવી પડી અને મનોશવજ્ઞાન આત્માનુાં શવજ્ઞાન 

બની રહ્યુાં. 

o મનોશવજ્ઞાન એ માનવીના બાહ્ય,આંતરરક,િારીરરક,માનશસક વતયનનો અભ્યાસ કરનારુાં શવજ્ઞાન છે.   

 મનોશવજ્ઞાનની વ્યાખ્યા  

1. “મનોશવજ્ઞાન માનવી અને પ્રાણીના વતયનનુાં શવજ્ઞાન છે.” – સી.ટી.મોગયન. 

2. “મનોશવજ્ઞાન માનવીની તમામ માનશસક અને િારીરરક પ્રવશૃતઓનો વૈજ્ઞાશનક અભ્યાસ છે.” – રહલગાડય એટકીનસન. 

3. “મનોશવજ્ઞાન વાતાવરણના સાંદભયમાાં માનવી અને માનવેતર પ્રાણીઓના વ્યટત થતાાં વતયનનો અભ્યાસ કરતુાં શવજ્ઞાન છે.” – 

એચ.ઇ.ગેરેટ. 

           ઉપયુયટત વ્યાખ્યાઓને આિારે સવયસામાન્ય વ્યાખ્યા આ મજુબ છે : 

4. “મનોશવજ્ઞાન એ જુદા જુદા સાંદભયમાાં માનશસક પ્રરક્રયાઓ,અનભુવો અને વતયનનો અભ્યાસ કરનારુાં શવજ્ઞાન છે.”  
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1.જૈશવય અલભગમ  

જૈશવય અલભગમ િરીરરચનાિાસ્ત્ર સાથે જોડાયેલુાં છે. વેબર,ફેકનર અને  હલે્મહો્ઝે માનવીય વતયનને સમજવા માટે 

જૈશવય અલભગમની અભ્યાસપદ્ધશતઓ અને માન્યતાઓનો આિાર લીિો હતો.જૈશવય અલભગમ માનવવતયનને સમજવા માટે વ્યક્ટતના 
મળૂમાાં રહલેા રાંગસતૂ્રો,જનીનતત્ત્વો,ગ્રાંશથઓનાાં રસસ્ત્રાવો,ચેતાપ્રવાહો,િરીરરચના,જ્ઞાનેક્ન્રયો,સ્નાયતુ ાંત્ર અને કમેક્ન્રયો વગેરેનો 
આિાર લે છે.  

2. વાતયશનક અલભગમ (ઉદ્દીપક પ્રશતરક્રયા અલભગમ) 

         જે.બી.વો્સને મનોશવજ્ઞાનને માત્ર વતયનને શવજ્ઞાન તરીકે ઓળખાવ્યુાં અને વાતયશનક અલભગમ આ્યો.વ્યક્ટતને તેનાાં વતયન 

દ્વારા જ સમજવો જોઇએ અને માત્ર જોઇ િકાય તેવા પ્રગટવતયનો જેવા કે વાણી,મખુભાવ,ચેષ્ટ્ટાઓ,િારીરરક હલનચલનને જ વતયન  

ગણવુાં જોઇએ. આ અલભગમના શવકાસમાાં ફાળો આપનાર મનોવૈજ્ઞાશનકોમાાં વો્સન ઉપરાાંત ક્સ્કનર,ગથ્રી,ટોલમેન વગેરેનો મખુ્ય 

ફાળો છે. 

3. બોિાત્મક અલભગમ  

          આ અલભગમ અનસુાર માનવી કમ્પ્યટૂર જેવુાં યાંત્ર છે,જેમાાં ઉદ્દીપકની મારહતી અંદર જાય છે,તેના પર અથયઘટન,પથૃક્કરણ 

જેવી બોિાત્મક પ્રરક્રયાઓ થાય છે અને પછી પ્રશતરક્રયાઓ બહાર આવે છે.આમ માનવી સ્વયાંસ્ુરરત રીતે સરક્રય હોય છે. 

4. મનોગયાત્મક અલભગમ  

          આ અલભગમ માનવીનાાં મનના અજ્ઞાત પાસા ઉપર ભાર મકેૂ  છે અને માનવવતયનને મનનાાં ગશતિીલ પરરબળો 
(પે્રરણા,આવેગ)ના સાંદભયમાાં સમજાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. આ શસદ્ધાાંત િોઇડનો છે.આ અલભગમ વ્યક્ટતના સમગ્ર વ્યક્ટતત્વ માટે વારસા 
અને બાલ્યાવસ્થાના અનભુવોને ખબૂ જ મહત્વનાાં ગણે છે.વ્યક્ટતનાાં અચેતન મનને તેના વતયન માટે જવાબદાર ગણી તેના અભ્યાસ 

પર ભાર મકેૂ છે.    

5.માનવવાદી અલભગમ  

       આ અલભગમ માનવીનુાં લચત્ર આિાવાદી અને હકારાત્મક ઉપસાવે છે. આ અલભગમ માનવીને િક્ટતિાળી,રક્રયાિીલ અને 

સમાજને અનકૂુળ ન બનીને રહનેારો ગણાવે છે.આ અલભગમના પ્રણેતાઓમાાં અબ્રાહમ મેસ્લો,કાલય રોજસય,એરીક િોમ વગેરેનો 
સમાવેિ થાય છે.  

6.સામાજજક-સાાંસ્કૃશતક અલભગમ  

       આ અલભગમ માનવીનાાં વતયન માટે આજુબાજુનાાં સામાજજક-સાાંસ્કૃશતક પરરબળોને મહત્વનાાં ગણાવે છે.માનવીનાાં સારા કે ખરાબ 

વતયન માટે તેનુાં વાતાવરણ જવાબદાર હોય છે.વ્યક્ટતનાાં વતયન માટે તેનાાં સામાજજક-સાાંસ્કૃશતક મલૂ્યો,િોરણો,દરજ્જો ,ભશૂમકાઓ 

જવાબદાર હોય છે. 
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1.શનરીક્ષણ પદ્ધશત ( Observation Method ) : મારહતી પ્રા્ત કરવાનો સૌથી સરળ માગય હોય તો તે શનરીક્ષણ પદ્ધશત છે.શનરીક્ષણ 

એટલે ‘જોવુાં’ - અવલોકન.દરેક વ્યક્ટતના ‘જોવા’ પાછળ તેનો હતે,ુઅલભગમ,વૈજ્ઞાશનકતા પ્રમાણે આ જોયેલુાં કેટલુાં મહત્વનુાં છે,તે નક્કી 
થાય છે. 

વ્યાખ્યા :  

 “શનરીક્ષણ એટલે કુદરતી ઘટનાઓનો કાયયકારણના સાંદભયમાાં અભ્યાસ.”  

                                                          - Oxford Concise Dictionary  

 “આંખો દ્વારા હતેપુવૂયક સ્વાભાશવક ઘટનાઓ કે બનાવોનો ક્રમબદ્ધ કરવામાાં આવેલો અભ્યાસ એટલે શનરીક્ષણ.”          - 

યાંગ 

 “સમાજની જીવાંત પરરક્સ્થશતનુાં આંખો દ્વારા ક્રશમક,હતેપુવૂયજક,વૈજ્ઞાશનક રીતે શનરીક્ષણકતાય દ્વારા પોતાની રીતે કરવામાાં 
આવેલ શવક્ષ્લેષણ એટલે શનરીક્ષણ.”   - ડી.એન.શ્રીવાસ્તવ. 

શનરીક્ષણ પદ્ધશતના પ્રકારો : 

અ.આંતર શનરીક્ષણ (Introspective Method) : આંતર શનરીક્ષણ પદ્ધશત એટલે ‘પોતાની અંદર અંતમુયખ થઇને પોતાનામાાં ચાલતા 
મનોવ્યાપારોનુાં શનરીક્ષણ. આ પદ્ધશતમાાં વ્યક્ટતએ જે-તે ઘટના કે બનાવ વખતે અનભુવેલી બાબતો પર કેંરરત થઇ તેને 

જાણી,સમજીને,તેનુાં િાક્બ્દક વણયન કરવાનુાં હોય છે. આ માટે ચોક્કસ તાલીમ લેવી અશનવાયય હોય છે. 

બ.કુદરતી શનરીક્ષણ (Natural Observation Method) : આ પદ્ધશતમાાં વ્યક્ટતનો અભ્યાસ કુદરતી વાતાવરણમાાં જ એટલે કે- કોઇપણ 

પ્રકારના શનયાંત્રણ વગર કરવામાાં આવે છે.આથી આ પદ્ધશત અશનયાંશત્રત શનરીક્ષણ પદ્ધશત તરીકે પણ ઓળખાય છે.અહીં શનરીક્ષણકતાય 
દ્વારા કોઇ પણ પ્રકારના સાિનનો ઉપયોગ કયાય વગર ચોક્કસ ઘટનાના સાંદભયમાાં પ્રાણી,વ્યક્ટત કે સમહૂના વતયનનુાં શનરીક્ષણ કરવામાાં 
આવે છે. 

દા.ત., 

 આતાંકવાદના હુમલા બાદ ગામના લોકોના માનસ પર છવાયેલો ડરનો અભ્યાસ. 

  બે તાસ વચ્ચેના સમયમાાં વગયના શવદ્યાથીઓના વતયનનો અભ્યાસ.  

ક.વ્યવક્સ્થત શનરીક્ષણપદ્ધશત (Systematic Observation Method) : જ્યારે એકસાથે એકથી વધ ુઘટનાઓ આકાર લે ત્યારે કોઇ પણ 

શનરીક્ષક આ તમામ ઘટનાઓની રજેરજ મારહતી એકશત્રત ના કરી િકે.આથી ટેપ રેકોડયર,કેમેરા,શવડીયો કેમેરા વગેરે સાિનોના 
ઉપયોગ કરે છે, જેનાથી  શનરીક્ષકની મયાયદા ઉપરાાંત વ્યક્ટતલલક્ષતાની મયાયદા પર પણ શનયાંત્રણ િક્ય બન્યુાં છે અને તમામ 

બાબતોનો વ્યવક્સ્થત અને વસ્તલુક્ષી અભ્યાસ િક્ય બન્યો.  

ડ.ક્ષેત્ર શનરીક્ષણપદ્ધશત (Field  Observation Method) : આ પદ્ધશતમાાં શનરીક્ષકે ઘટના કે બનાવના સ્થળ પર જઇને જ તેનો અભ્યાસ 

કરવો પડે છે.  

દા.ત., 

મનોશિજ્ઞાનની શિશિધ અભ્યાસપદ્શતઓ 
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 ઉત્તરાાંચલમાાં થયેલ પરૂ-પ્રકોપનુાં શનરીક્ષણ ઉત્તરાાંચલમાાં થયેલ પરૂ-પ્રકોપવાળા સ્થળ કે શવસ્તારમાાં જ જઇને કરી 
િકાય. 

ઇ.સહભાગી શનરીક્ષણ (Participatory Observation) :  આ પદ્ધશતમાાં શનરીક્ષકે એવી બાબતનો અભ્યાસ કરવાનો છે કે જે-તે જૂથ 

શસવાય અન્ય કોઇ પાસેથી મારહતી પ્રા્ત થઇ િટતી નથી.ત્યારે શનરીક્ષક જે-તે જૂથનો સદસ્ય બની જાય છે.તેથી ચોક્કસ જૂથની 
ગશતશવશિઓનુાં ખબૂ જ બારીકાઇથી શનરીક્ષણ કરવાની તક મળે છે અને પોતાનુાં મળૂભતૂ લક્ષ પ્રા્ત કરી િકે છે. 

દા.ત. 

 કોઇ ઢોંગી બાબાની પોલ ખોલવાની હોય તો તેના પરમ શિષ્ટ્ય બની અંદરની મારહતી મેળવી િકાય.  

ઈ.તલુનાત્મક શનરીક્ષણપદ્ધશત (Comparative  Observation Method) : જ્યારે કોઇ પણ બે જૂથનાાં કે બે વ્યક્ટતના વતયનની તલુના 
કરવાની હોય ત્યારે આ પદ્ધશતનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે. 

દા.ત., 

 આધશુનક રકિોર અને પ્રૌઢ વ્યક્ટતનુાં ટેટનોલૉજીનુાં જ્ઞાન.  

2.દીઘયકાલીન,સમકાલીન અને વ્યક્ટત ઇશતહાસ પદ્ધશત ( Longitudinal,Cross Sectional and Case History Method) :  

દીઘયકાલીન પદ્ધશત :દીઘયકાલીન અભ્યાસ લાાંબા ગાળા સિુી ચાલતો અભ્યાસ છે.શવકાસાત્મક મનોશવજ્ઞાનમાાં બાળકોની ઉંમર વિવાની 
સાથે સાથે તેમનામાાં આવતા શવકાસનાાં પરરવતયનોનો વ્યવક્સ્થત અભ્યાસ કરવા માટે મોટે ભાગે આ પદ્ધશતનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે 

છે.આ ઉપરાાંત મેરડકલ સાયન્સમાાં રોગપ્રશતકારક રસીઓ બનાવવા અને તેની લાાંબા ગાળાની અસરો ચકાસવા માટે,તેમજ જીવલેણ 

રોગોની દવાઓ અને દવાઓની સ્વાસ્થ પર થતી અસરોની ચકાસણી કરવાની હોય તો આ પદ્ધશતનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે. 

સમકાલીન પદ્ધશત : શવકાસના તબક્કાઓનો ઝડપી,એક જ સમયે અભ્યાસ કરવાનો હોય ત્યારે અભ્યાસ હઠેળ આવરી લેવાયેલ તમામ 

ઉંમરની વ્યક્ટતઓનો અભ્યાસ એક સાથે કરવામાાં આવતો હોવાથી આ પદ્ધશતને સમકાલીન અભ્યાસ પદ્ધશત કહવેાય છે.આ 

અભ્યાસપદ્ધશત અનપુ્રસ્થ છેદીય અભ્યાસપદ્ધશત કહવેાય છે.  

વ્યક્ટત ઇશતહાસ પદ્ધશત : આ પદ્ધશતમાાં અભ્યાસની જરૂરત પ્રમાણે તેમાાં ક્યારેક કુરુ્ાંબ અથવા જૂથનો પણ એક એકમ તરીકે અભ્યાસ 

થઇ િકે છે.આ અભ્યાસપદ્ધશતમાાં વ્યક્ટતના ભતૂકાળ તેમજ વતયમાન પરરક્સ્થશત શવિે જાણકારી મેળવવામાાં આવે છે.   

3.પ્રયોગ પદ્ધશત : પ્રયોગ પદ્ધશત એ મનોશવજ્ઞાનનુાં હાદય  છે. 

વ્યાખ્યા :  

 ‘પ્રયોગ એટલે શનયાંશત્રત પરરક્સ્થશતમાાં કરવામાાં આવતુાં શનરીક્ષણ.’  

 “પ્રયોગ એ હતેપુવૂયક નક્કી કરેલી િરતોને આિારે ચોક્કસ પરરક્સ્થશત ઉત્પન્ન કરી,તેમાાં જરૂરી શનયાંત્રણો મકૂી કરવામાાં 
આવેલુાં શનરીક્ષણ છે.”              -ટીત્િનર  

 “પ્રાયોલગક પરરક્સ્થશતમાાં એક પરરવત્યયમાાં હતેપુવૂયક ફેરફાર કરી,તે ફેરફારની અન્ય પરરવત્યય૧ પર શુાં અસર થાય છે તે 

જાણવા માટે બે પરરવત્યય૧ના પરસ્પરના સાંબ ાંિનુાં કરવામાાંઆવતુાં શનરીક્ષણ છે.”                       - બી.એફ.એંડરસન 
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પ્રયોગમાાં પનુરાવતયન િક્ય હોવાથી પરરણામોની શવશ્વસનીયતા સ્થાશપત કરી િકાય છે તેમજ પ્રયોગ પનુરાવશતિત કરી 
તેનો ઝીણવટભયો અભ્યાસ કરવો િક્ય બને છે.     

4.પ્રશ્નાવલી પદ્ધશત (Questionnaire Method) :પ્રશ્નાવલી પદ્ધશત એ કોઇ પણ સાંિોિન માટે મારહતી એકશત્રત કરવાનુાં સૌથી 
સરળ,સસ્ત ુ અને ઘણા સાંિોિકોને શપ્રય સાિન છે.પ્રશ્નાવલી એટલે ચોક્કસ મારહતી એકશત્રત કરવાના હતેથુી,જે-તે સમસ્યા/હતેનુા 
સાંદભયમાાં તૈયાર કરવામાાં આવેલા પ્રશ્નોની યાદી/હારમાળા;જેમાાં ઉત્તરદાતાએ દરેક પ્રશ્ન વાાંચી,સમજી,શવચારીને ઉત્તર આપવાનો હોય 

છે. 

5.મલુાકાત પદ્ધશત (Intrerview Method) : ‘મલુાકાત એટલે રૂબરૂ મોઢામોઢની વાતચીત.’  

વ્યાખ્યાઓ : 

 “મલુાકાત એ સામાજજક આંતરરક્રયાની પ્રરક્રયા છે.        – ગડુ અને હટ  

 “મલુાકાત એક એવી આંતરવૈયક્ટતક પરરક્સ્થશતછે,જેમાાં મલુાકાતી સાંિોિનને લગતા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપે છે.”     - 

કરલલિંગર  

 “મલુાકાત એ મલુાકાત લેનાર અને મલુાકાત આપનારના મૌલખક શવચારોનુાં આદાન-પ્રદાન છે.જેમાાં મલુાકાત લેનારનો 
હતે ુમલુાકાત આપનારના શવચારો,અલભપ્રાયો,માન્યતાઓ,મનોવલણો જાણીને તે દ્વારા ચોક્કસ મારહતી એકશત્રત કરવાનો 
છે.”  - મેકોબી અને મેકોબી  

- મલુાકાત પદ્ધશતનો મખુ્ય લાભ એ છે કે,અહીં મલુાકાત લેનાર મલુાકાતીના હાવભાવ અને ચેષ્ટ્ટાને આિારે પ્રશ્નોના ઉત્તરો 
સાચા છે કે નરહ,તે અંગેનો શનણયય લઇ િકે છે.   

6.મનોવૈજ્ઞાશનક કસોટી (Psychological Test) : મનોવૈજ્ઞાશનક કસોટી એ વ્યક્ટતનાાં વતયન લક્ષણોનુાં કે વતયનનાાં શવશવિ સ્વરૂપોનુાં 
માપન કરે છે.  

વ્યાખ્યા : 

 “મનોવૈજ્ઞાશનક કસોટી વ્યક્ટતનાાં વતયનનાાં નમનૂાનુાં વસ્તલુક્ષી માપન કરે છે.”  - અનાસ્ટસી 
 “મનોવૈજ્ઞાશનક કસોટી એ વ્યક્ટતની માનશસક પ્રરક્રયાઓ,લક્ષણો કે શવિેષાતાઓનુાં ગણુાત્મક કે પરરણાત્મક માપન કરવાની 

પ્રશવશિ છે.”       -બીને   

 “મનોવૈજ્ઞાશનક કસોટી એટલે બે કે તેથી વધુાં વ્યક્ટતઓના વતયનનુાં તલુનાત્મક માપન કરવાની રીત છે.”       – ક્રોનબેક 
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 (૧) મનોશવજ્ઞાનને શવજ્ઞાન તરીકે પ્રસ્થાશપત કરનાર મનોવૈજ્ઞાશનક કોણ છે ?  

  ઉત્તર : શવલ્હમે વલુ્ટ  

 (૨) મનોશવજ્ઞાનને શવજ્ઞાન તરીકે પ્રસ્થાશપત કરવાનો સફળ પ્રયત્ન ક્યાાં અને કાંઇ સાલમાાં થયો હતો ? 

ઉત્તર : 1879 માાં જમયનીના લીપ્્ઝગ િહરેમાાં.  

(૩) “મનોશવજ્ઞાન એવુાં વાતયશનક શવજ્ઞાન છે જેમાાં ભૌશતકિાસ્ત્ર જેવાાં પ્રાકૃશતક શવજ્ઞાનો અને સમાજિાસ્ત્ર,નવૃાંિિાસ્ત્ર જેવાાં સામાજજક 

શવજ્ઞાનોનો સમન્વય  કરવામાાં આવે છે.” આ શવિાન કોનુાં છે ?  

ઉત્તર : સી.ટી.મોગયન. 

(૪) આધશુનક મનોશવજ્ઞાનને વ્યવક્સ્થત અને પ્રયોગાત્મક સ્વરૂપ આપવાનો યિ કોને ફાળે જાય છે ?  

ઉત્તર : શવલ્હમે વલુ્ટ.  

(૫) વૈજ્ઞાશનક મનોશવજ્ઞાનના શપતા તરીકે કોણે ઓળખવામાાં આવે છે ?  

ઉત્તર : શવલ્હમે વલુ્ટ. 

(૬) ભારતમાાં મનોશવજ્ઞાનની પ્રથમ પ્રયોગિાળા ક્યાાં સ્થાપવામાાં આવી હતી ?  

ઉત્તર : 1905 માાં બોજ ેંદનાથ સીલ દ્વારા કોલકાતા યશુનવશસિટી (કોલકાતા) ખાતે . 

(૭) “વદૃ્ધદ્ધ એટલે િરીરના કદ,આકાર અને બાંિારણમાાં થતો ફેરફારો” વ્યાખ્યા કોની છે ?  

ઉત્તર : ક્રો એન્ડ ક્રો. 

(૮) “વદૃ્ધદ્ધને િારીરરક પરરવતયનોમાાં જોઇ િકાય છે,તેથી વદૃ્ધદ્ધ એટલે કોષીય ગણુાકાર” વ્યાખ્યા કોની છે ? 

 ઉત્તર : િેન્ડ. 

(૯) “શવકાસ એ ગણુાત્મક ફેરફાર છે.પરરપટવતાના લક્ષ્ય તરફ લઇ જતા ક્રમબદ્ધ,સસુાંવાદી અને પ્રગત્યાત્મક  ફેરફારો એટલે 

શવકાસ” વ્યાખ્યા કોની છે ? 

ઉત્તર : ઇલલઝાબેથ હરલોક. 

(૧૦) “શવકાસની પ્રરક્રયા ક્રશમક પણ છે અને સતત ચાલતી પ્રરક્રયા પણ છે.” વ્યાખ્યા કોની છે ?  

ઉત્તર : સ્કીનર. 

પાઠયપસુ્તક આધાફરત પ્રશ્નોતર  
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(૧૧) “સમગ્ર દેહતાંત્રમાાં થતો ફેરફાર એ શવકાસ છે.” વ્યાખ્યા કોની છે ? 

 ઉત્તર : ક્રો એન્ડ ક્રો. 

(૧૨) બાળકના શવકાસના મખુ્ય ત્રણ શવભાગો કોને પાડયાાં છે ?   

ઉત્તર : દુગાયન ાંદ શસિંહા. 

(૧૩) દુગાયન ાંદ શસિંહાએ બાળકના શવકાસના મખુ્ય કયા શવભાગો પાડયાાં છે ? 

ઉત્તર : ઘર,િાળા અને સમવયસ્કો. 

(૧૪) બોિાત્મક શવકાસનો શસદ્ધાાંત કોને આ્યો છે ?  

ઉત્તર :જીન શપયાજે. 

(૧૫) મનોજાતીય શવકાસનો શસદ્ધાાંત કયા મનોવૈજ્ઞાશનકે આ્યો છે ? 

 ઉત્તર : િોઇડ. 

(૧૬) જીવન-શવકાસ તબક્કાનો શસદ્ધાાંત કયા મનોવૈજ્ઞાશનકે આ્યો છે ? 

 ઉત્તર : એરરક-એરરટસન. 

(૧૭) વારસો (અનવુાંિ) એટલે શુાં ?  

ઉત્તર :એક પેઢીમાાંથી બીજી પેઢીને મળતાાં જૈશવક લક્ષણો એટલે વારસો.  

(૧૮) ‘ The Origin of the Species’ પસુ્તકના લેખક કોણ છે ? 

ઉત્તર : ચાલ્સય ડાશવિન. 

(૧૯) શવકાસને અસર કરતાાં પરરબળો કેટલાાં છે ?  

ઉત્તર : બે.(વારસો અને પયાયવરણ) 

(૨૦) વ્યક્ટતમાાં દેખાતાાં પ્રગટ લક્ષણો એ કેવો વારસો કહવેાય ? 

 ઉત્તર : પ્રગટ અથવા પ્રભાવી વારસો. 

(૨૧) નૈશતક શવકાસની ત્રણ કક્ષાઓ કોણે દિાયવી છે ? 

 ઉત્તર : કોહલબગય. 

(૨૨) ઉદ્યમિીલતા શવરુદ્ધ લઘતુા તબક્કાની ચચાય કોણે કરી છે ?  

ઉત્તર : એરરટસન. 
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(૨૩) આપણા િરીરના કોષોમાાં રાંગસતૂ્રોની કેટલી જોડ હોય છે ? 

 ઉત્તર : ૨૩. 

(૨૪) ઋંગસતૂ્રો િેના બનેલા હોય છે ?  

ઉત્તર : DNA (Deoxyribonucleic Acid)  ના.  

(૨૫) DNA ક્યાાં હોય છે ?   

ઉત્તર : પ્રજનનકોષના કેંરમાાં.  

(૨૬) DNAનુાં મખુ્યકાયય શુાં છે ?  

ઉત્તર : પ્રોટીનનુાં રાસાયલણક ઉત્પાદન કરવાનુાં. 

(૨૭) િારીરરક અને માનશસક લક્ષણોના વારસાના વાહકો તરીકે કોને ઓળખવામાાં આવે છે ?  

ઉત્તર : જનીનતત્વોને. 

(૨૮) બાળકોને માતા શપતા દ્વારા વારસામાાં મળેલાાં પણૂય જનીનતત્વોના સમહૂને શુાં કહ ેછે ? 

ઉત્તર : જીનોટાઇપ. 

(૨૯) વ્યક્ટતને જેના દ્વારા ઓળખી િકાય છે એવાાં અવલોરકત લક્ષણોના સમહૂને શુાં કહ ેછે ?  

ઉત્તર : ફીનોટાઇપ. 

(૩૦) પખુ્ત વ્યક્ટતના મગજનુાં વજન કેટલા રકગ્રા હોય છે ? 

 ઉત્તર :૧.૩૬ રકગ્રા. 

(૩૧) પખુ્ત વ્યક્ટતનુાં મગજ કેટલા ચેતાકોષો િરાવે છે ?  

ઉત્તર : ૧૦ અબજ. 

(૩૨) મગજસ્કાંિની ટોચ પર ચેતાકોષોના ઝૂમખાનો બનેલો શપિંડ આકારનો અવયવ આવેલ હોય છે,તેન કયા નામે ઓળખાય છે ?  

ઉત્તર : થેલેમસ. 

(૩૩) કયુાં તાંત્ર પ્રાચીન સસ્તન પ્રાણીઓના મગજના આકારને મળતુાં આવે છે ?  

ઉત્તર : સીમાવતીતાંત્ર. 

(૩૪) સીમાવતીતાંત્રનુાં કાયય શુાં છે ? 

ઉત્તર : િરીરનુાં તાપમાન,લોહીનુાં દબાણ,લોહીમાાં િકયરાનુાં પ્રમાણ જેવી િરીરની આંતરરક રક્રયાઓનુાં શનયમન કરવાનુાં. 

(૩૫) મક્સ્તષ્ટ્ક ગ્રાંશથ ક્યાાં આવેલી છે ?  
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ઉત્તર :મગજના અંદરના ભાગમાાં. 

(૩૬) કાંઠગ્રાંશથમાાંથી કયો સ્ત્રાવ ઝરે છે ? 

 ઉત્તર : થાયરોક્ટસન. 

(૩૭) આપણા પવૂયજો પાસેથી મળેલા િારીરરક અને મનોવૈજ્ઞાશનક લક્ષણોના અભ્યાસને શુાં કહ ેછે ?  

ઉત્તર : નવૃ ાંિિાસ્ત્ર. 

(૩૮) PQRST પ્રયકુ્ટતની િોિ કોણે કરી હતી ?  

ઉત્તર : થોમસ અને રોલબન્સે.  

(૩૯) મનોરોગોના શનદાનમાાં મદદ કરવા માટે “ મીનેસોટા શવશવિલક્ષી વ્યક્ટતત્વ સાંિોિશનકા”  કસોટી કોણે રચી છે ? 

 ઉત્તર : હથેવે અને મેકકીનલ  

(૪૦) વ્યક્ટતત્વ ઘટકોની સાંિોિશનકા કોણે રચી છે ? 

ઉત્તર : કેટલ. 

(૪૧) િાહીના ડાઘાની કસોટી કયા મનોવૈજ્ઞાશનકે શવકસાવી છે ? 

ઉત્તર : હરમન રોિાયક. (ક્સ્વ્ઝરલેન્ડ)   

(૪૨) િાહીના ડાઘાની કસોટી કાંઇ સાલમાાં િોિાઇ ? 

ઉત્તર : ૧૯૨૧ માાં. 

(૪૩) શવષય અશિપ્રત્યક્ષ કસોટી (Thematic Apperception Test=TAT) કયા મનોવૈજ્ઞાશનકે શવકસાવી છે ?  

ઉત્તર : મોગયન અને મરે. 

(૪૪) લચત્ર વૈફલ્ય કસોટી કયા મનોવૈજ્ઞાશનકે શવકસાવી છે ?  

ઉત્તર : રોઝનવીંગ. 

(૪૫) વાક્યપશૂતિ કસોટીનો સૌપ્રથમ પ્રયોગ કોના દ્વારા થયો હતો ?   

ઉત્તર : પાઇન અને ટાંડલર દ્વારા ૧૯૩૦ માાં.  

(૪૬) પે્રરણાઓના શે્રણીક્રમનો શસદ્ધાાંત કોણે આ્યો છે ? 

 ઉત્તર : અબ્રાહમ મેસ્લો.  

(૪૭) શસદ્ધદ્ધપે્રરણાનો શસદ્ધાાંત કોણે આ્યો છે ?  

ઉત્તર : મેટલેલેન્ડ. 
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(૪૮) “બદુ્ધદ્ધ એટલે સારી રીતે સમજવાની,સારી રીતે શનણયય લેવાની અને સારી રીતે તકય  કરવાની િક્ટત.” આ વ્યાખ્યા કયા 

મનોવૈજ્ઞાશનકે આપી છે ? 

ઉત્તર : લબને અને સાયમન. 

(૪૯) “વ્યક્ટત જેટલા પ્રમાણમાાં અમતૂય રીતે શવચારવાની િક્ટત િરાવતી હોય તેટલા પ્રમાણમાાં તે બદુ્ધદ્ધમાન હોય છે.” બદુ્ધદ્ધની આ 

વ્યાખ્યા કયા મનોવૈજ્ઞાશનકે આપી છે ?  

ઉત્તર : ટમયન. 

(૫૦) “બદુ્ધદ્ધ એટલે પયાયવરણના કોઇ પણ સાંદભય સાથે અનકૂુલન કરવા માટે અથવા તેને ઘાટ આપવા માટે અથવા તેને પસાંદ કરવા 

માટે જરૂરી માનશસક િક્ટતઓ.” આ વ્યાખ્યા કયા મનોવૈજ્ઞાશનકની છે ?  

ઉત્તર : સ્ટનયબગય. 

(૫૧) બહશુવિ બદુ્ધદ્ધનો શસદ્ધાાંત કોણે આ્યો છે ?  

ઉત્તર : ગાડયનર. 

(૫૨) બદુ્ધદ્ધ અંગેનો “શત્રપટુી શસદ્ધાાંત” કોણે આ્યો છે ? 

ઉત્તર : સ્ટનબગય.  

(૫૩) આયોજન,ધ્યાન અને પ્રરક્રયાનો ‘પાસ’ શસદ્ધાાંત કોણે આ્યો છે ?  

ઉત્તર : જે.પી.દાસ. 

(૫૪) બદુ્ધદ્ધઆંકનો ખ્યાલ કયા મનોવૈજ્ઞાશનકે આ્યો ?  

ઉત્તર : સ્ટને.  

(૫૫) બદુ્ધદ્ધઆંક િોિવાનુાં સતૂ્ર કયુાં છે ? 

 ઉત્તર : બદુ્ધદ્ધઆંક = માનશસક વય  × ૧૦૦  

                         િારીરરક વય   

(૫૬) જો બાળકની િારીરરક અને માનશસક વય સરખી હોય તો બદુ્ધદ્ધઆંક કેટલો આવે ?  

ઉત્તર : ૧૦૦. 

(૫૭) જો છ વષયના બાળકની માનશસક વય નવ વષય હોય તો તેનો બદુ્ધદ્ધઆંક કેટલો આવે ?  
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 ઉત્તર :  ૯   × ૧૦૦ = ૧૫૦ આવે.  

          ૬  

(૫૮) જો દસ વષયના બાળકની માનશસક વય આઠ વષય હોય તો તેનો બદુ્ધદ્ધઆંક કેટલો આવે ? 

   ઉત્તર :  ૮    × ૧૦૦ = ૮૦  આવે.  

          ૧૦  

(૫૯) અિાક્બ્દક બદુ્ધદ્ધ કસોટીની રચના કોણે કરી છે ? 

ઉત્તર : રેવન. 

(૬૦) પહલેી વ્યક્ટતગત બદુ્ધદ્ધકસોટી કોણે રચી ? 

 ઉત્તર : લબને અને સાયમન.  

(૬૧) પહલેી વ્યક્ટતગત બદુ્ધદ્ધકસોટી કાંઇ ભાષામાાં અને ક્યારે રચાઇ હતી ? 

 ઉત્તર : િેંચ ભાષામાાં ૧૯૦૫ માાં.  

(૬૨) વેટસલરની િાળા પવેૂની અને પ્રાથશમક િાળાની કક્ષા માટેની કસોટી (WPPSI) કેટલા વષયના બાળકોની સમગ્ર બદુ્ધદ્ધ અને 

કાયોના ગણુાાંક માપે છે ?  

ઉત્તર : ૪ થી ૬.૫ વષયનાાં બાળકો.  

(૬૩) વેટસલરની બાળકો માટેની કસોટી (WISC) કેટલા વષયના વ્યક્ટતઓ માટે રચી છે ?  

ઉત્તર : ૬ થી ૧૬ વષયના.  

(૬૪) વેટસલરની પખુ્ત વયની વ્યક્ટતઓ માટેની કસોટી (WAIS) કેટલા વષયના વ્યક્ટતઓનની બદુ્ધદ્ધ માપે છે ?  

ઉત્તર : ૧૬ થી વદૃ્ધાવસ્થા સિુીની પખુ્ત વ્યક્ટતઓની.  

(૬૫) 130 થી વિારે બદુ્ધદ્ધઆંકવાળા લોકોને કેવા કહવેાિે ? 

ઉત્તર : ઉચ્ચ પ્રશતભાિાળી. 

(૬૬) 70 થી ઓછા બદુ્ધદ્ધઆંકવાળી વ્યક્ટતઓને કેવા કહવેાિે ?  

ઉત્તર : માનશસક રીતે પછાત,માંદ કે મનોદુબયળ

(૬૭) બદુ્ધદ્ધઆંકનુાં શવતરણ ..... 
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બદુ્ધદ્ધઆંક વણયન બદુ્ધદ્ધઆંક વણયન 

130 થી વધ ુ અશત ઉચ્ચ બદુ્ધદ્ધ 80  થી 89 માંદ સરેરાિ બદુ્ધદ્ધ 

120 થી 130 ઉચ્ચ બદુ્ધદ્ધ  70 થી 79  સીઁમા પ્રાાંતીય બદુ્ધદ્ધ 

110 થી  119 તેજ સામાન્ય બદુ્ધદ્ધ  70 થી નીચે  માનશસક પછાત  

90 થી 109 સરેરાિ બદુ્ધદ્ધ   

 

(૬૮) ભારતમાાં ૧૯૩૦ માાં ઉદૂય  અને પાંજાબી ભાષાઓમાાં બદુ્ધદ્ધકસોરટઓની રચનાનો પહલેો વ્યવક્સ્થત પ્રયાસ કોણે કયો હતો ? 

 ઉત્તર : ડૉ.રાઇસ. 

(૬૯) બાંગાળી ભાષામાાં બદુ્ધદ્ધકસોરટઓની રચના કોણે કરી હતી ? 

ઉત્તર : મહાલનબીસે લબન. 

(૭૦) ગજુરાતી ભાષામાાં નવી બદુ્ધદ્ધકસોરટઓની રચના કોણે કરી હતી ?  

ઉત્તર : ડૉ.કૃષ્ટ્ણકાાંતદેસાઇ.  

(૭૧) શવષય અશિપ્રત્યક્ષ કસોટી કયા મનોવૈજ્ઞાશનકે શવકસાવી છે ?  

ઉત્તર : મોગયન અને મરેએ.  

(૭૨) લચત્રો દ્વારા હતાિાનો અભ્યાસ પ્રશવશિ કયા મનોવૈજ્ઞાશનકે શવકસાવી છે ?  

ઉત્તર : રોઝેનઝવાઇગન. 

(૭૩) વ્યક્ટતત્વ ઘટકોની િોિશનકા કોને રચી છે ? 

ઉત્તર : કેટેલે.  

(૭૪) વાંિીય જૂથો પ્રત્યેના મનોવલણનુાં માપન કરવા માટે “સામાજજક અંતરતલુા” પદ્ધશત કોણે શવકસાવી છે ? 

ઉત્તર : બોગાડયસ.  

(૭૫) આરોપણના શસદ્ધાાંતનો સ્થાપક કોણ છે ?  

ઉત્તર : િીત્ઝ હાઇડર. 
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ક્રમ     રચનાર           કસોટીનુાં નામ બદુ્ધદ્ધ કસોટીનો પ્રકાર કોના માટે ? 

1 ડૉ.નાંદિાંકર શટુલ  ગજુરાતી બાળકોની બદુ્ધદ્ધમાપન 

કસોટી  
િાક્બ્દક/વ્યક્ટતગત ૨ થી ૨૨ વષય 

માટે 

2 ડૉ.કૃષ્ટ્ણકાાંત દેસાઇ  

અને 

ડૉ.ચાંપાબહને ભટ્ટ 

ગજુરાતી બાળકોની સમહૂ 

બદુ્ધદ્ધમાપન કસોટી 
િાક્બ્દક/સામરૂહક ૧૨ થી ૧૮ વષય 

3 ડૉ.ગણુવાંત િાહ  િાહ અિાક્બ્દક-બદુ્ધદ્ધમાપન કસોટી  અિાક્બ્દક ૭.૫ થી ૧૪.૫ 

વષય 
4 ડૉ.જે.એચ.િાહ  સ્ટેનફડય લબને(૧૯૬૦)કસોટીનુાં 

ગજુરાતી રૂપાાંતર  

િાક્બ્દક/વ્યક્ટતગત ૪ થી ૧૮ વષય 

5 ડૉ.એમ.એલ.જોષી વેટસલરની પ્રાથશમક અને પવૂય 
પ્રાથશમક બદુ્ધદ્ધ કસોટીનુાં ગજુરાતી 
રૂપાાંતર 

િાક્બ્દક/ અિાક્બ્દક ૪ થી ૭ વષય 

6 ડૉ.મહેંરરકા ભટ્ટ  વેટસલરની બાળકો માટેની બદુ્ધદ્ધ 

કસોટીનુાં ગજુરાતી રૂપાાંતર  

િાક્બ્દક/ અિાક્બ્દક ૬ થી ૧૬ વષય 

7 ડો.પીના િેઠ વેટસલરની પખુ્તો માટેની કસોટીનુાં 
ગજુરાતી રૂપાાંતર 

િાક્બ્દક/ અિાક્બ્દક ૧૪ થી ૬૦ વષય 

8 ડૉ.મધરુીબેન િાહ અમતૂય બદુ્ધદ્ધ કસોટી  અિાક્બ્દક/વ્યક્ટતગત ૧૩ થી ૧૬ વષય 
9 ડૉ.ડી.એમ.ભાવસાર ભાવસારની અિાક્બ્દક કસોટી અિાક્બ્દક/વ્યક્ટતગત ૧૨ થી ૧૮ વષય 
10 ડૉ.લીલા પટેલ રક્રયાત્મક બદુ્ધદ્ધ કસોટી અિાક્બ્દક/વ્યક્ટતગત ૬ થી ૧૫ વષય 
11 ડૉ.પ્રયાગ મહતેા ગ્રપુ ટેસ્્સ ઓફ ઇન્ટેલલજન્સ  અંગે્રજી/રહિંદી ૧૨ થી ૧૪ વષય 
12 ડૉ.સી.એમ.ભારટયા બેટરી ઓફ પફોમયન્સ ટેસ્્સ ઓફ 

ઇન્ટેલલજન્સ  

અિાક્બ્દક ૧૧ થી ૧૬ વષય 

13 એસ.જલોટા ગ્રપુ ટેસ્ટસ ઑફ મેન્ટલ એલબલલટી 
(અંગેજીમાાં)  

િાક્બ્દક/ સમહૂ ૧૩ થી ૧૫ વષય 

14 આર.રામલલિંગસ્વામી ઇંરડયન એડે્ટેિન ઓફ WAIS 

(અંગેજીમાાં) 
શમશ્ર ૧૫ થી ૪૫ વષય 

15 ડૉ.પ્રમીલા ફાટક  માણસ દોરો કસોટી  અિાક્બ્દક ૬ વષયથી ઉપર 

16 ભાનબુહને િાહ  સમહૂ બદુ્ધદ્ધમાપન કસોટીઓ  િાક્બ્દક/ સમહૂ ૧૩ થી ૧૬ વષય 
17 કૃષ્ટ્ણકાાંત દેસાઇ 

અને સકેુિ િમાય  
ઇન્ટેલલજન્સ (અંગેજીમાાં) િાક્બ્દક/ સમહૂ ૧૩ થી ૧૭ વષય 

કેટલીક જાણીતી કસોટીઓ .... 
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ક્રમ રચનાર કસોટીનુાં નામ બદુ્ધદ્ધ કસોટીનો પ્રકાર કોના માટે ? 

1 રરખવચાંદ િાહ  અંકિક્ટત કસોટી િાક્બ્દક/ સમહૂ ૧૩ થી ૧૭ વષય 
2 ભાનબુહને િાહ  અવકાિીય સાંબાંિોની કસોટી અિાક્બ્દક/ સમહૂ ૧૨ થી ૧૬ વષય 
3 કૃષ્ટ્ણકાાંત દેસાઇ અંગલુલ કૌિલ્ય કસોટી અિાક્બ્દક ૧૩ થી ૧૫ વષય  
4 અશનલ અંબાસણા કલા પરખ કસોટી અિાક્બ્દક ૧૧ થી ૧૮  

5 પી.એ.શત્રવદેી  યાાંશત્રક અથયબોિ કસોટી  અિાક્બ્દક ૧૩ થી ૧૬  

6 ઉવયિી દેસાઇ િાક્બ્દક અલભયોગ્યતા કસોટી (ગજુરાતી) િાક્બ્દક/ સમહૂ  ૧૩ થી ૧૬  

7 દુષ્ટ્યાંત શટુલ  સાંગીત અલભયોગ્યતા કસોટી  કેસટેના રૂપમાાં ૧૦ થી ૧૪ વષય 
 

(૭૬) શપયાજેના બોિાત્મક શવકાસના તબક્કાઓ જણાવો. 

ઉત્તર :  

ઉંમર તબક્કો  લક્ષણો 
જન્મથી 

બ ેવષય 

સાાંવેદશનક 

કારક તબક્કો 

જન્મથી કેવળ પ્રશતલક્ષ્ત રક્રયા કરતુાં બાળક પ્રશતકાત્મક રીતે 

શવચારવાનુાં િરૂ કરે છે.તેને થતા સાંવેદનાત્મક અનભુવોને ભૌશતક 

રક્રયાઓ સાથે સાંકલલત કરીને જગતને ઓળખે છે.પદાથો સ્થાયી 

હોય છે એવો ખ્યાલ બાંિાય છે.    

બેથી 

સાત 

વષય 

પવૂયરક્રયાત્મક 

તબક્કો 

બાળકની શવચારણા અહાંકેંરરત હોઇ તે બીજાના રક્ષ્ટ્ટકોણને 

ધ્યાનમાાં લેત ુાં નથી.બાળક જગતને િબ્દો અને પ્રશતમાઓ વડે 

શનદેિી તે દ્વારા જગતને સમજવાની િરૂઆત કરે છે.  

સાતથી 

બાર 

વષય 

મતૂય(પદાથયલક્ષી 

)રક્રયાત્મક 

તબક્કો 

મતૂય પદાથો અને ઘટનાઓ શવિે તારકિક રીતે શવચારી િકે છે અને 

સમજાવી િકે છે.પદાથોનુાં જુદા-જુદા સમહૂોમાાં વગીકરણ કરી 

િકે છે. એના એ જ પદાથયમાાં ફેરફાર થવા છતાાં તેના કેટલાક 

લક્ષણો એનાાં એ જ રહ ેછે તેવી સમજ પ્રા્ત થાય છે.  

બાર 

વષયથી 

આગળ  

અ મતૂય 

રક્રયાત્મક 

તબક્કો 

 

બાળક અમતૂય શવચારો કરી િકે છે.તેનામાાં તારકિક અને વ્યવક્સ્થત 

તેમજ લચિંતનાત્મક શવચારિક્ટત શવકસે છે.  
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