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૨૬ મનોગ્યાત્મક અભિગમ કોણે આપ્યો  ?–  સિગ્મડં ફ્રોઇડે   

૨૭ માનવવાદી અભિગમના પ્રણેતા કોણ છે ?–   

- અબ્રાહમ મેસ્લો , ોફ્રિક અને નઅ ક ફ્રોમ  

૨૮ મનોસવજ્ઞાનન  ંઅગત્યન  ંઅને પ્રથમ કે્ષત્ર કય ં  ?–  - પ્રાયોભગક મનોસવજ્ઞાન  

૨૯ મનોમાપનલક્ષી મનોસવજ્ઞાનનો પ્રા ંિ કોણે કયો  ?–  - ભિને અને િાયમને 

૩૦ ગ ફ્ર ાત િ કા  દ્વા ા િલાહ મનોસવજ્ઞાન માટે કઈ હલે્પલાઈન શર  ક વામા ં

આવી  ?–  - અિયમ  

૩૧ િા તની િૌપ્રથમ ફો ેન્સિક િાયસિ ય સનવિીટી ક્ા ંસ્થપાઈ  ?–  - ગાધંીનગ   

૩૨ સનઅ ક્ષણ નટલે શ ં  ?–  - અવલોકન ક વ  ં

૩૩  ચનાવાદમા મહત્વન  ંપ્રદાન ક ના  કોણ હતા ? 

– સવલ્હમે વ ટેં અને નડવડક ટીત્શન  

૩૪ પોતાની અંદ  અંતર્ કખ થઈને પોતાનામા ંચાલતા મનોવ્યાપા ોન  ંસનઅ ક્ષણ 

નટલે  ?–  - આંત સનઅ ક્ષણ 

૩૫ િમકાલીન અભ્યાિપદ્ધસત િીજા ક્ા ંનામે ઓળખાય છે ? 

– અન પ્રસ્થ છેદીય અભ્યાિપધ્ધતી 

૩૬ સનયસંત્રત પઅ ન્સ્થસતમા ંક વામા ંઆવત  ંસનઅ ક્ષણ નટલે શ ં  ?–  - પ્રયોગ  

૩૭ મનોસવજ્ઞાનન  ંહાદક  શ  ંછે  ?–  - પ્રયોગપદ્ધસત  

૩૮ પ્રયોગ દ સમયાન સ્વતતં્ર પ ીવ્રત્યની િીધી અિ  જેના પ  પડે તેને શ  ં

કહવેાય ? –  - આધાઅ ત પ ીવ્રત્ય  

પોલીિ કોસસ્ટેિલ & જેલ સિપાઈ પ ીક્ષામા ંખિૂ ફ્ર 

ઉપયોગી િાગ -4 મનોસવજ્ઞાન 
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૩૯ કોઈ પણ િશંોધન ,માટે માઅહતી નકસત્રત ક વાન  ંિ ળ અને િસ્ત   ંિાધન કય ં  

?  - પ્રશ્નાવલી પદ્ધસત  

૪૦  “ર્ લાકાત ન િામાક્રફ્રક આંત અાયાની પ્રઅાયા છે. ” આ કોણે કહ્ ં  ?–  

- ગ ડ અને હટ 

૪૧ મનોવૈજ્ઞાસનક કિોટી શાન  ંમાપન ક ે છે ?–  - વ્યકસતત્વના લક્ષણન  ં 

૪૨ કિોટીન  ંિમધા ણ કે િ ે ાશ કાયકને શ  ંકહ ેછે  ?–  - માનંાકંો 

૪૩ કિોટીના પઅ ણામોમા િાતત્ય કે સ િગંતતાને શ  ંકહ ેછે  ?–  - સવશ્વિનીયતા 

૪૪ શ ી ના કદ, આકા  અને િધંા ણમા ંથતા ફે ફા ને શ  ંકહ ેછે? - વદૃ્ધદ્ધ  

૪૫ સવકાિની પ્રઅાયામા ંપ્રથમ અને ર્ ખ્ય સ્થાન કોન  ંછે  ?–  - વદૃ્ધદ્ધન  ં

૪૬ જીવતં પ્રાણીના સવસવધ અંગઉપાગંોનો િવંણૂક સવકાિ સિદ્ધ ક વાની ન દ તી 

પ્રઅાયા નટલે     - પઅ પક્વતા  

૪૭ િાળક ફ્રસમ પામવાના કેટલા અદવિે પઅ પક્વ િને છે ?–  - ૨૮૦ અદવિે  

૪૮ સવકાિ માટે શ  ંફ્રરૂ ી છે  ?–  - વદૃ્ધદ્ધ 

૪૯ સવકાિને અિ  ક તા ર્ ખ્ય પઅ િળો કેટલા છે  ?–  િે  (વા િો અને પયાકવ ણ)  

૫૦ ગિાકધાન િમયે િાળકને માતાસપતા ત ફથી કેટલા  ંગસતૂ્રો મળે છે  ?–  ૪૬  
FOR LATEST & UNIQUE GK UPDATE JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL 

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/


 

JARJIS KAZI, YASH DODIYA, SANTOSH VAJA, SUMIT VAJA & NATIQ KAZI Page 3 
 

 

FOR LATEST & UNIQUE GK UPDATE JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL 

MISSION EXAM BY JARJIS KAZI CLICK HERE 

http://t.me/missionexambyjarjiskazi   

http://t.me/missionexambyjarjiskazi


 

JARJIS KAZI, YASH DODIYA, SANTOSH VAJA, SUMIT VAJA & NATIQ KAZI Page 4 
 

 

FOR LATEST & UNIQUE GK UPDATE JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL 

MISSION EXAM BY JARJIS KAZI CLICK HERE 

http://t.me/missionexambyjarjiskazi   

http://t.me/missionexambyjarjiskazi


 

JARJIS KAZI, YASH DODIYA, SANTOSH VAJA, SUMIT VAJA & NATIQ KAZI Page 5 
 

 

FOR LATEST & UNIQUE GK UPDATE JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL 

MISSION EXAM BY JARJIS KAZI CLICK HERE 

http://t.me/missionexambyjarjiskazi   

http://t.me/missionexambyjarjiskazi


 

JARJIS KAZI, YASH DODIYA, SANTOSH VAJA, SUMIT VAJA & NATIQ KAZI Page 6 
 

 

FOR LATEST & UNIQUE GK UPDATE JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL 

MISSION EXAM BY JARJIS KAZI CLICK HERE 

http://t.me/missionexambyjarjiskazi   

http://t.me/missionexambyjarjiskazi

