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1. અ યયન યા ન ેકવેા કારની યા ગણવામા ંઆવ ેછે ? 

a. ણીક યા 
b. સતત ચાલતી યા 
c. ગૌણ યા  
d. વૃિ ધ સુધી સીિમત યા 

 

 2. વતનમા ંઅન ે ચતનમા ંપ રવતન એ અ યયનની-------- 

a. નીપજ છે 

b. કારણ છે 

c. અસર કરતા પ રબળો છે  
d. સોપાન છે 

3. અ યયનની યામા ંકોન ેિસ કાની બે બાજુ ગણવામા ંઆવ ેછે? 

a. અ યેતા અન ેઅ યાપક 
b. અ યાપન અન ેઅ યયન 

c. અ યાપક અન ેઅ યયન 

d. અ યતેા અન ેઅ યયન 

4. િતચારોમા,ં  િત યાઓમા,ં  સતત, યો ય દશામા ંફેરફારો કરવા એટલ_ે_______ 

a. અ યયન 

b. અ યાપન 

c. અ યાપન યા 
d. અ યયન યા 

5. માનવન ેિવ વનુ ંસૌથી 'મહાન આ ચયજનક ાણી' તરીક ેઓળખાવનાર ડો. જેકોબ ોનો કી કઈ ણ બાબતો અન ેજવાબદાર 

ઠેરવ ેછે?  

a. હ ત કૌશ ય,ભાષા કૌશ ય,મગજના અ  ખડંો 

b. હ ત કૌશ ય, રમત કૌશ ય, મગજના અ  ખંડો 

c. ભાષા કૌશ ય, સમજ કૌશ ય, રમત-ગમત કૌશ ય 

d. રમત ગમત કૌશ ય, મગજના અ ખંડ, પ ીકરણ કૌશ ય 

 

 



6. અ યયન યામા ંમનુ યનુ ંઅ યયન શા માટ ેિનરાળંુ ગણવામા ંઆવ ેછે? 

a. સુયોિજત અન ેિનયિં ત હોય છે 

b. સુયોિજત અન ેબુિ ધપવૂક હોય છે 

c. સહતેકુ અન ેબિુ ધપવૂક હોય છે 

d. સહેતુક અન ેિનયિં ત હોય છે 

7. અ યયનમા ંકઈ બાબતો મહ વની ભૂિમકા ભજવ ેછે? 

a. ાન અન ેકૌશ ય 

b. અનભુવ અન ેવતન 

c. અનભુવ અન ેમહાવરો 
d. ાન અન ેમહાવરો 

8. અ યયન એટલ ેમહાવરા ની થાઈ અસર અન ેતેનાથી થતુ ંવતનમા ંપ રવતન આ યા યા કોણ ેઆપી છે? 

a. ગેરેટ  
b. થી  
c. કીનર  
d. ોનબકે 

9. કઈ ણ બાબતો અ યયનમા ંપ રવતન લાવવાનુ ંકારણ બની રહે છે? 

a. ાન, સમજ, કૌશ ય 

b. અનભુવ, ાન, મહાવરો 

c. અનભુવ, ાન , િશ ણ 

d. અનભુવ, િશ ણ, મહાવરો 

10. અ યયનના પ રણામ વ પ અ યેતા મા ંઆવેલ વતન િવકાસ મા ંકઈ ણ બાબતો નો સમાવેશ થાય છે? 

a. અનભુવ, સં મણ, ધારણ 

b. ઉપાજન, સં મણ, ધારણ 

c. અનભુવ, ઉપાજન, ધારણ 

d. ાન, સં મણ, ધારણ 

11. નીચનેામાથંી કયા િવક પ ન ેપ રણામ ેઅ યેતા ના િવચારો, િસ ધાંતો, સંક પનાઓ ,ધારણાઓ મા ંબદલાવ આવ ેછે? 

a. ાન 

b. સમજ 

c. કૌશ ય 

d. અનભુવ 

12. નીચનેામાથંી કઈ સં થાએ 2002મા ંઅ યયનના અથની શોધ માટ ેઆંતરરા ીય પ રષદ યો  હતી? 

a. ECT 
b. IST  
c. AECT  
d. EECT  



13. નીચનેા િવક પોમાથંી કયા કૃિતવાદી કેળવણીકાર એ 'માનવ વાળન ેકુદરતી રીત ેિવકસવા દો' એવો નારો આ યો છે. 

a. ગાંધી  

b. મો ટસેરી 
c. રવી નાથ ટાગોર 
d. ન જેક સો 

14. જો બાળક કોઈ ઉ ીપક ય ે િતચાર ય ત કરે તો નીચ ેદશાવેલ કયુ ં ેરક બાળકના અ યયનન ેવધ ુસઘન બનાવ ેછે.  

a. િતપોષણ 

b. પુનઃ િતચાર 
c. ઉ ીપક 
d. પુનરાવતન 

15. નીચનેામાથંી કયા મનોિવ ાન ની ગણના ાનવાદી મનોિવ ાનીઓ મા ંથતી નથી. 

a. આસુબેલ  
b. ોઈડ 
c. િબહાલર 
d. નો-મેન  

16.  ુનર નામના સંરચનાવાદી મનોિવ ાએ કયો િસ ધાંત રજૂ કય . 

a. માિહતી સં કરણ 

b. ઉદીપક િતચાર 
c. અથપણૂ હના મક અ યયન 

d. વ સંક પના 
17. અ યયન અન ેમા  ________ જ િવકસાવતુ ંનથી પરંત ુવતનમા ંપ રવતન પણ લાવે છે. 

a. સમજ 

b. ાન 

c. ભાષા 
d. સંકેતો 

18. અ યયન યાના સોપાનો ન ેસરળ ભાષામા ંકયા મનોિવ ાનન ેરજૂ કયા. 

a. એ ર સન 

b. ગેન ે 
c. િમલર  
d. ોઈડ 

19. અિભ ેરણા એટલ ેશુ?ં 

a. ઉકેલ ાિ ત 

b. હતે ુ ાિ ત 

c. ાન ાિ ત 

d. સંક પના ાિ ત 
 



20. અ યયન યા અન ેઅ યયન નીપજ એ અ યયનની _______ છે. 

a. સોપાનો 
b. પ રમાણો 
c. િસ ધાંત 

d. અસર કરતા પ રબળો 
21. ુનર ે1960મા ંઅ યયન યા ન ેકુલ કેટલા તબ કામા ંવહ યુ ંછે. 

a. બે  
b. ચાર  
c. સાત  
d. ણ  

22. નીચનેામાંથી કયો િવક પ અ યયન યા ન ેઅસર કરતા પ રબળોમા ંસંપ ન નથી. 

a. પ રણામ સબંધંી 
b. અ યેતા સંબંધી 
c. અ યાપક સંબંધી 
d. યા સંબંધી 

23. બુિ ધક ા અન ેપ રપ વતા અ યયન યા ના કયા પ રબળો અસર કરે છે? 

a. િવષયવ ત ુપ રબળ 

b. અ યાપક પ રબળ 

c. અ યતેા પ રબળ 

d. યા પ રબળ  

24. નીચનેામાંથી કયો િવક પ અ યાપક સંબંધી પ રબળ નથી. 

a. યવસાિયક સ જતા 
b. અિભ રેણા 
c. વગ યવહાર 
d. યવસાિયક વલણ 

25. એક િવષયનો બી  િવશે સાથેનો યો ય સંબંધ એટલ_ે_____ 

a. અનબુધં 

b. ઋણાનુબધં 

c. અનુકૂલન 

d. દૂરાનુકૂલન  

26. અ યયન પ રમાણમા ંકૌશ ય એ નીચનેામાંથી કયા પાસા સાથે સંબંધ ધરાવ ેછે.  

a. શુ ં ણવુ ં
b. કવેી રીતે ણવુ ં
c. શા માટ ે ણવુ ં
d. શેના વડ ે ણવુ ં

 



27. વ િનયમન ચતન એટલ ેશુ?ં 

a.  િવચારોનુ ંિનયમન 

b. વતન નુ ંિનયમન 

c. વાણી પર િનયમન 

d. યવહાર પર િનયમન 

28. અ યેતા જે મા યતાઓ ધરાવ ેછે ત ેશેના આધાર પર ધરાવ ેછે ?  

a. અનુકૂલન 

b. અ વેષણ 

c. ય ીકરણ 

d. અનુકરણ 

29. 'વતનમા ં ગિતશીલ પાંતરણની યા એટલ ેઅ યયન' આ યા યા નીચ ેપૈકી કોણે આપી છે? 

a. ો એ ડ ો 
b. ગેન ે 
c. કીનર  
d. િ મથ  

30. અ યયનના ચો કસ મહ વના કે અિનવાય લ ણોનો સમૂહ એટલ_ે_____ 

a. અ યયન યા 
b. અ યાપન યા 
c. અ યયન સકં પના 
d. એક પણ નહ  

31. નીચનેા પૈકી અ યયન યાના સોપાનો કયા છે? 

a. અિભ ે રત યિ ત 

b. યેય ક ેલ નુ ંિનધારણ 

c. સ યતા સામ ે કાવટ 
d. આપલે તમામ 

32. ડંકીન અન ે િબડલેએ અ યેતાના અ યયન પર અસર કરતા ંપ રબળો ન ેકેટલા વગ  મા ંવગ કૃત કયા છે? 

a. એક  
b. બે  
c. ણ  
d. ચાર  

33. જે અ યેતાનો બુિ ધઆંક ચો હોય ત ેઅ યેતા શૈ િણક િસિ ધ કેવી હોય છે? 

a. ચી 
b. નીચી 
c. A અન ેB બંન ે 

d. એક પણ નહ  
 



34. યિ ત વારા કરવામા ંઆવતા નાયિવક કાય  સાથ ેકેટલા મન: નાયિવક ઘટકો જોડાયેલા હોય છે? 

a. 3 
b. 5 
c. 6 
d. 8 

35. વગખંડમા ંઅ યાપક- અ યેતા વ ચેની આંતર યા ના કેટલા પાસા છે? 

a. 2 
b. 3 
c. 4 
d. 5 

36. વગખંડ આંતર યા ના પાસા કયા કયા છે? 

a. અ યેતા -અ યાપકના ઉદીપક નુ ં વ પ 

b. સામાિજક સંવેિગક જ રયાતોનો સંતોષ 

c. તા કાિલક િતપૂિ  અન ેવતનની વીકૃિત 

d. આપલે તમામ 

37. નીપજ પ રબળો ના કેટલા કાર છે? 

a. 2 
b. 5 
c. 4 
d. 3 

38. વ ત,ુ ઘટના, કે વતન નુ ંમૂ ય સમજવુ ંએટલ_ે____ 

a. િતચાર આપવો 
b. યાન આપવુ ં
c. મલૂવવું  
d. ય ીકરણ કરવુ ં

39. અ યયન માટ ેજ રી બાબત નીચનેામાંથી કઈ છે? 

a. ઈ છા 
b. ેરણા 
c. રસ 

d. ઉદીપક 
40. અ યયન માટ ેજ રી આંત રક બાબત નીચનેામાંથી કઈ છે? 

a. ઉદીપક 
b. રસ 

c. પયાવરણ 

d. યમાન 
 



41.' વાતાવરણ સંબંધી જ રયાતની પૂ ત માટ ેજે વતન કરવાથી પ રવતનો થાય ત ેઅ યયન'- અ યયનની આ પ રભાષા  કોણ ેઆપી 

છે? 

a. ગાડનર મફ  

b. કીનર  
c. પાઇઝર 
d. ોઈડ 

42. ડેિવડ આસુબેલ ેઅથપૂણ અ યયન ના કેટલા કાર પા યા છે? 

a. 2 
b. 3 
c. 5 
d. 4 

43. વગખંડ બહારનુ ંઅ યયન અન ેકેવુ ંઅ યયન ગણાય છે? 

a. અનૌપચા રક 
b. ઔપચા રક 
c. A અન ેB  

d. એક પણ નહ  

44. માિહતી સં કરણ તં મા ંમુ ય કેટલી યા- યાઓ થાય છે? 

a. 5 
b. 7 
c. 8 
d. 6 

45. નીચનેામાંથી કયો િવક પ મૃિતના કારમા ંનથી. 

a. લાબંા ગાળાની મૃિત 

b. ટૂંકાગાળાની મૃિત 

c. સંવેિગક મૃિત 

d. સામાિજક મિૃત 

46. શા ીય અિભસધંાનનો િસ ધાંત કોણ ેઆ યો હતો? 

a. કીનર  
b. થોનડાઈક 
c. પાવલો 
d. કોહલર 

47. આંતરસૂઝ અ યયન િસ ધાંત કોણ ેઆ યો હતો? 

a. કીનર  
b. થોનડાઈક 
c. પાવલો 
d. કોહલર 

 



48. નીચનેામાંથી કયા અ યયનના પાયાના વ પો છે? 

a. સંકેત અ યયન 

b. નાયિવક સંકલીકરણ 

C. શાિ દક સંકલીકરણ  

D. આપલે તમામ  
 49. 'સંગીતના વા ો માંથી સંગીત ઉ પ ન કરવુ'ં- નીચ ેપૈકી આ ઉદાહરણ કયા અ યયન વ પનુ ંછે? 

a. શાિ દક સંકિલકરણ 

b. નાયિવક સકંલીકરણ  
c. સંકેત અ યયન 

d. એક પણ નહ  

50. ' યાર ેઅ યેતા ચો કસ પ રિ થિત અંગ ેપોતાનો િનયિમત વતન દશાવ ે યાર ેતેણે કોઈ િનયમ શીખેલ છે'- આ કયા કારનુ ંઅ યયન 

છે? 

a. િવભેદીકરણ 

b. મૂ ત યાલોનું 
c. િનયમોનુ ં
d. સમ યા ઉકેલ 

51. કયા મનોવૈ ાિનક ે ાના મક યુિ તઓન ેવગ કરણ કરવાની યુિ ત કહી છે? 

a. રોથ કોફ 
b. રોહવર 
c. િપયાજે  
d. લોવલે  

52. અ વષેણા મક અ યયન િસ ધાંત કોણે આ યો હતો? 

a. થોનડાઈક 
b.  નુર 
c. કીનર  
d. પાવલોવ 

53. સામાિજક સંરચનાવાદના પુર કતા કરતા ંકોણ હતા? 

a. િવગો કી  
b. િજન િપયાજે 

c. રોબટ ગેન ે 
d. થોનડાઈક 

54. 'બે કે વધ ુઘટકો સાથ ેજોડાયેલા જોવા મળે તો ત ેવધ ુસરળતાથી શીખી શકાય છે'- આપેલ િસ ધાંત અ યયનનો કયો િસ ધાંત છે? 

a. અસરના િવ તાર નો િસ ધાંત 

b. પુનરાવતન નો િસ ધાંત 

c. સામલેગીરી નો િસ ધાતં 

d. એક પણ નહ  



55. એિલઝાબેથ મફ એ ન યા મજુબ સંરચનાવાદ ના કેટલા કાર છે? 

a. 5 
b. 7 
c. 3 
d. 4 

56. ફલોસો ફકલ સંરચનાવાદ એ કયો સંરચનાવાદ છે? 

a. તાિ વક સરંચનાવાદ 
b. સામાિજક સંરચનાવાદ  
c. અ યાંિતક સંરચનાવાદ  
d. એક પણ નહ  

57. કયા વગખંડમા ંઅ યેતા કે થાન ેહોય છે? 

a. પરંપરાગત વગખંડ  
b. સરંચનાવાદી વગખડં 
c. A અન ેB  

d. એક પણ નહ  

58. સંરચનાવાદી વગખંડમા ંિપતાની ભૂિમકા કયા વ પની હોય છે? 

a. અ વેષક પ ે

b. િવચારક પ ે

c. અનુકરણ કરતા ં પ ે

d. અ યયન વિૃતઓનો યવ થાપક 
59. સંરચનાવાદી અ યયન અિભગમો કેટલા છે? 

a. 4 
b. 5 
c. 6 
d. 3 

60. કયુ ંઅ યયન એ સહકાર મુલક અ યયન અિભગમ તરીક ેપણ ઓળખાય છે? 

a. સામૂિહક અ યયન 

b. િ થિતગત અ યયન 

c. સહાયકારી અ યયન 

d. સમ યા આધા રત અ યયન 

61. નીચનેામાંથી કઈ સામાિજક અ યયનની ઉપ- યાઓ છે? 

a. યાન યા 
b. ધારણ યા 
c. સુ ઢીકરણ યા 
d. આપલે તમામ 

 

 



62. સમ યા વારા અ યયનન ેઅસરકારક બનાવવા ના માગ  કેટલા છે? 

a. 5 
b. 3 
c. 2 
d. 4 

63. નીચનેામાંથી સહાયકારી માળખાના પાયા કયા છે? 

a. અિધ ાન  
b. આયોજન 

c. િવ લેષણ 

d. આપલે તમામ 

64. થોનડાઈક 'ઉદીપક' શ દન ેબદલ ેકયો શ દ વાપરવાનુ ંપસંદ કરે છે? 

a. િવષયવ ત ુ

b. પ રિ થિત 

c. વાતાવરણ 

d. ઘટના 
65. 'માનવ િવ વનુ ંમહાન આ ચયજનક ાણી છે' એવુ ંકોણે ક ું હતું? 

a. િવગો કી  
b. જેકોબ ોનો કી 
c. ુનર 
d. િજન િપયાજે 

66. નીચનેામાંથી કયો િવક પ નીપજ પ રબળના કારમા ંગણાતો નથી ? 

a. લાબંા ગાળાની નીપજ 

b. ટૂંકાગાળાની નીપજ 

c. અિત ટૂકંાગાળાની નીપજ 

d. એક પણ નહી 
67. અ યેતા ની કોઈ વ ત ુ યિ ત કે ઘટના તરફની લાગણી એટલ_ે_____ 

a. વલણ 

b. રસ 

c. ઈ છા 
d. અપે ા 

68. કોઈ ચો કસ ઉદીપક ય ેઅ યેતા ની યાન આપવાની યા એટલ_ે____ 

a. રસ 

b. યાન 

c. સમજ 

d. વલણ 

 

 



69. 1965 મા ંકોણે થમ આઠ કારની અ યયનની નીપજો રજૂ કરી હતી? 

a. પાવલોવ 

b. રોબટ  ગને ે

c. કોહલર 
d. કીનર  

70. કારક અિભસધંાનનો િસ ધાંત કોણ ેઆ યો? 

a. કીનર  
b. પાવલોવ 

c. થોનડાઈક 
d. કોહલર 

 
 
 
 

Best of Luck 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
       
 
 
 
 
 


