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૧ મનોવિજ્ઞાન કયા બે શબ્દોનો બનેલો છે ?  -  સાયકી અને લોગોસ  

૨ મનોવિજ્ઞાન શાન ું વિજ્ઞાન છે ? - િર્તનન ું વિજ્ઞાન  

૩  “મનોવિજ્ઞાન માનિપ્ર અને ીાાપ્રના િર્તનન ું વિજ્ઞાન છે ”કોાે કણ ું - સપ્ર.ટી. મોગતન 

૪ આપાા મગજમાું જે ીક્રિયા ચાલર્પ્ર હોય રે્ને શ ું કહિેાય ? -  માનવસક ીક્રિયા  

૫ અન ભિ કેિપ્ર બાબર્ છે ? -  વ્યક્તર્ગર્ બાબર્  

૬ ઉદ્વપ્રપક અને ીવર્ક્રિયાના જોડાાને શ ું કહિેાય  ?   - િર્તન  

૭ વિવશષ્ટ ીકારના જ્ઞાનને શ ું કહિેાય? - વિજ્ઞાન  

૮ મનોવિજ્ઞાનને વિજ્ઞાનનો દરજ્જો કોાે આપ્યો ? - વિલ્હમે વ ુંન્ટે ૧૮૭૯  

૯ મનોવિજ્ઞાન માનિપ્ર અને ીાાપ્રના િર્તનનો અભ્યાસ કરે છે રે્થપ્ર કયા નામે 

ઓળખાય છે?    - િર્તન વિજ્ઞાન 

૧૦ મનોવિજ્ઞાનન ું વિષયિસ્ત   શ ું છે ? - માનિિર્તન 

૧૧ મનોવિજ્ઞાનન ું શાનપ્ર માટે વસદ્ાુંર્ોનો અભ્યાસ કરે છે ? 

- માનિિર્તનના વનયમન માટે  

૧૨ આધ વનક મનોવિજ્ઞાનને વ્યિક્સ્થર્ કરિાન ું શે્રય કોાે જાય છે  ? - વિલ્હમે હ ન્ટે  

૧૩ હ ન્ટ અને રે્ના સાથપ્રદારો ક્ાું નામે ઓળખાઈ છે ?-   - રચનાિાદી  

૧૪ જેમ્સ નો અભભગમ ક્ાું નામે ઓળખાય છે ? - કાયતિાદી  

૧૫ ૨૦ મપ્ર સદીનપ્ર સરૂઆર્મા રચનાિાદીનપ્ર સામે કયો અભભગમ ઉદભવ્યો ? 

–ગેસ્ટાલ્ટિાદીઓ 

૧૬ ગેસ્ટાલ્ટિાદનો વસદ્ાુંર્ કોાે આપ્યો ?–  - િર્ધીમર  ,કોહલર અને કોહકા  

પોલપ્રસ કોન્સ્ટેબલ & જેલ વસપાઈ પરીક્ષામાું ખબૂ જ 

ઉપયોગપ્ર ભાગ -3 મનોવિજ્ઞાન 
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૧૭ જે.બપ્ર.િોટસન કોનાથપ્ર ીભાવિર્ હર્ો? - ઇિાન પાિલોિ  

૧૮ શાસ્ત્રપ્રય અભભસુંર્ધાન વસદ્ાુંર્ કોાે આપ્યો ?  - ઇિાન પાિલોિ 

૧૯ ઉદામિાદી વિચારોથપ્ર વિશ્વને આચકો આપનાર મનોિૈજ્ઞાવનક કોા  ? 

વસોમન્ડ મોઇડ -   

૨૦ ભારર્માું મનોવિજ્ઞાનનપ્ર ીથમ ીયોગશાળા કોાે અને કયારે સ્થાપપ્ર ? 

 - બોજેન્થનાથ સપ્રલ  ૧૯૦૫ કોલકર્ામા -  

૨૧ ભારર્પ્રય વિજ્ઞાન પક્રરષદમા મનોવિજ્ઞાન ને કયારે સામેલ કરિામા આવ્ય  ? 

-  ઈ.સ.૧૯૨૨ 

૨૨ નેશનલ બે્રઈન ક્રરસચત સેન્ટર કયારે અને ક્ાું સ્થપાય ું ? 

- ગ ડગાિ હક્રરયાાા ૧૯૯૭  

૨૩ જૈવિય અભભગમમા સૌથપ્ર િધ  મહત્િનો હાળો કોનો છે ?-  - િોટસન 

૨૪ િાર્તનપ્રક અભભગમમા સૌથપ્ર િધ  મહત્િનો હાળો કોનો છે? – િોટસન  

૨૫ મનોગત્યાત્મક અભપ્રગમ માનિપ્રના મનના કયા પાસા પર ભાર મ કે છે? 

- અજ્ઞાર્ પાસા  
FOR LATEST & UNIQUE GK UPDATE JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL 

MISSION EXAM BY JARJIS KAZI CLICK HERE 

http://t.me/missionexambyjarjiskazi   
FOR LATEST & UNIQUE GK UPDATE VISIT OUR WEBSITE  

www.mexam.com  
FOR LATEST & UNIQUE GK BOOKS VISIT OUR ONLINE BOOK WEBSITE  

www.mexambooks.com  

http://t.me/missionexambyjarjiskazi
http://www.mexam.com/
http://www.mexambooks.com/
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