
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
1. ભાષાના મળૂમા ંશુ ંછે? 

અ) અ ર 
બ) વિન 
ક) પ 
ડ) એકપણ નિહ 

2. જે ત ે દેશમા ંલોક યવહાર માટ ે યો તી ભાષા એટલે...... 
અ) વિન 
બ) બોલી 
ક)  ભાષા 
ડ) િનયમો 

3. િવચારોન ેલિેખત વ પ ેરજુ કરએે ત ેભાષાન ેપોતાના િનયમો હોય છે ચો કસ બધંારણ, િશ ત 
હોય છે અન ેભાષા એન ેવશ વત છે. 
અ) વિન 
બ) બોલી 
ક)  ભાષા 
ડ) િનયમો 

4. ‘ભાષા’ શ દ સં કતૃના કયા શ દ પરથી ઉતરી આ યો છે? 
અ) ભાષાકી 
બ) ભાષા 
ક)  ભાષ 
ડ)  ભાસ 

5. “ભાષા એટલ ે વિન સકંતેો વારા િવચારોની અિભ યિ ત” આ યા યા કોણ ેઆપેલી. 
અ) વીટ 
બ) બે મ 
ક)  સો 
ડ) મુર ે
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6. ભાષાના િવિવધ વ પો કયા કયા છે? 
અ) ય 
બ) ા ય 
ક)  પૃ ય 
ડ) આપલે તમામ 

7. અધંજનો માટ ેલખાયલેી િલિપન ેશુ ંકહે છે? 
અ) ઈેન િલિપ 
બ) દવેનાગરી િલિપ 
ક)  સાંકિેતક િલિપ 
ડ)  ઉપરમાથંી એક પણ નિહ 

8. િશ ણની કઈ પ ધિતમા ંબાળકોન ેઇિ યોની તાલીમ આપવામા ંઆવ ેછે? 
અ) મો ટસેરી પ ધિત 
બ) ઇ ટરગાડન પ ધિત 
ક)  આપલ ેબંન ે
ડ) એકપણ નિહ 

9. મુ ત ક ેલિેખત ભાષા સકંતેોને વિનમુ ત ઉ ચારણ િસવાય મનમા ંવાંચવા એટલ_ે_____ 
અ) મુખ વાંચન 
બ) મૂક વાચંન 
ક)  ચતનશીલ વાંચન 
ડ)  િવચારશીલ વાંચન 

10.  લિેખત ક ેમુ ત સકંતેોનુ ં વિન સંકતેમા ં ગટીકરણ થવું એનુ ંનામ જ_________ 
અ) મૂક વાંચન 
બ) િવચારશીલ વાંચન 
ક)  ચતનશીલ વાંચન 
ડ) મુખ વાચંન 

11.  વાંચનના કટેલા કાર છે? 
અ) ૨ 
બ) ૩ 
ક)  ૪ 
ડ)  ૫ 
 
 
 
 



 

 

12.  “વાચંન એ ચતનશીલ, િવચારશીલ યા છે” આ યા યા કોણ ેઆપી. 
અ) િ વટ 
બ) બે સ 
ક)  મુર ે
ડ)  એકપણ નહી 

13.  વાંચન અન ેલખેનનો પાયો________કાય છે? 
અ) ઔપચા રક 
બ) લેિખત 
ક)  મૌિખક 
ડ)  એકપણ નિહ 

14. િવ ાથ ઓની િસિ ધનુ ંઉતરોઉ ર િવકાસ પામતુ ંિચ /બાળકની ગિતનું તલુના મક િચ  
એટલ ે_______ 
અ) િવકાસ પિ કા  
બ)  તુલના મક પિ કા 
ક)  મૂ યાંકન પિ કા 
ડ)  એક પણ નિહ 

15.  મમાપદડં વારા કઈ-કઈ બાબતોનુ ંમૂ યાકંન કરી શકાય? 
અ) હ તા રો 
બ) મુખવાંચન 
ક)  કા ય પઠન / ચચા 
ડ)  આપલે તમામ 

16.  અ યયન-અ યાપન યવ થાની અસરકારકતાનુ ંસપંણૂ સવ ાહી માપન કરવા માટ ેરચેલી 
િવિધઓની શૃખંલા એટલ_ે______ 

અ)  અ યયન યવ થા 
બ)  મૂ યાકંન 
ક)  પરી ા 
ડ)  એક પણ નિહ 

17.  િવ ાથ  કોઈપણ કારના શૈ િણક કાય મમાં શીખવવાની યામાંથી પસાર થતો હોય યાર ે
તનેી િસિ ધઓના માપન માટ ેરચવામા ંઆવલે સાધનો અન ે યા એટલ_ે______ 
અ) મૂ યાંકન 
બ) પરી ણ 
ક)  આપેલ તમામ 
ડ)  એક પણ નિહ 

 



 

 

18.  લખેન કૌશ ય િવકાસ માટનેી િવિવધ વિૃતઓ કઈ છે? 
અ) સલુખેન અન ેઅનુલેખન 
બ) ુતલેખન અને વાતા લેખન 
ક)  પ લેખન અને િનબંધલેખન 
ડ)  આપલે તમામ 

19.  વગખડંમા ંબહુભાષાવાદની યા પર અસરકરતા પ રબળો કયા છે? 
    અ) ભાષાકીય પ રબળો 

બ) સામાિજક પ રબળો 
ક)  માનિસક પ રબળો 
ડ)  આપલે તમામ 

20.  કોઈ એક વગખંડની અ યયન-અ યાપન યામા ંએકથી વધ ુભાષા વપરાતી હોય 
એટલે_____. 
અ) બહુભાષાવાદ 
બ)  એકભાષાવાદ 
ક)  અ) અને બ) બંને 
ડ)  એકપણ નિહ 

21.  SQ૩R નું પૂ  ંનામ જણાવો 
અ) Survey Question Reading, Recall, Review 
બ)  Survey Quality Response, Reading, Retest 
ક)  Survey Question Reading, Response, Recall 
ડ)  Survey Quality Recall, Review, Response 

22.  વાંચન એ ાનની દુિનયામાં વેશ કરનાર દુઈ વાર છે. - આ વા ય કોનું છે? 
અ) થોન ડાઇક 
બ)  સર જો સન 
ક)  સર આથર 
ડ)  વોટસન 

23.  મૂકવાંચનન ેબી  યા નામથી ઓળખવામા ંઆવે છે? 
અ) મૂક વાચન 
બ)  મૂખ વાચન 
ક)  શાતં વાચન 
ડ)  આપલે તમામ 
 
 
 



 

 

24.  યાયન કયા તબ કામા ંિવચાર ાદુભાવ પામ ેછે? 
અ) સંદેશા 
બ)  મા યમ 
ક)  ોત 
ડ)  સંકેત િનમાણ 

25.  યાયનના કલુ કેટલા તબ કા છે? 
અ) ૨ 
બ)  ૫ 
ક)  ૩ 
ડ)  ૮ 

26.  યાયનના માગ તરીક ેચનેલને કેટલા કાર ેિવભા ત કરી શકાય છે? 
અ) ૨ 
બ)  ૪ 
ક)  ૩ 
ડ)  એકપણ નિહ 

27. ોતનાં મોકલેલા પ રણામ વ પ ેમાિહતી વીકારનારને ોતને મોકલેલો િતચાર 
એટલે......... 
અ) િતપોષણ 
બ)  મા યમ 
ક)  િવસંકેતીકરણ 
ડ)  આપલે તમામ 

28.  મૌિખકકાયનું િવશષે મહ વનું થાન ાથિમક શાળાના યા ધોરણમાં જોવા મળે છે? 
અ) એક અન ેબે 
બ)  બે અન ે ણ 
ક)  ણ અન ેચાર 
ડ)  ચાર અન ેપાંચ 

29.  િવચાર સમિૃ ધ અને વાચાળતા માટ ેશું જ રી છે? 
અ) શ દ સૃિ  
બ)  વ પ 
ક)  િવચાર 
ડ)  શ દ ભડંોળ 
 
 



 

 

30.  પૂવ ાથિમક િશ ણ ે  ેબાળકોને વાચાળ બનાવવા કોન ેવગમા ં ેમ, સહકાર અને 
સહાનુભૂિતનુ ંવાતાવરણ રાખવા અનુંમોદન કયુ છે? 
અ) વીટ 
બ)  બે ટેજ 
ક)  મારીયા મો ટસેરી 
ડ)  લઇુસ  ે

31. ભાષાનો અનુભવ યિ તને કેટલા કારે મળે છે? 
અ) ૨ 
બ)  ૪ 
ક)  ૩ 
ડ)  એકપણ નિહ 

32. વાંચન એ કયું કૌશ ય છે? 
અ) તીય ક ાનુ ંઅને હણ 
બ) તતૃીયક ાનું અન ેઅથ હણ 
ક)  તૃતીય અને અથ હણ 
ડ)  આપલે તમામ 

33.  વાંચનના મુ ય કેટલા કાર છે? 
અ) ૪ 
બ) ૩ 
ક)  ૫ 
ડ)  ૨ 

34.  િવગો સકીનાં મત ેબાળકના બોધા મક િવકાસમા ંકોનો અગ યનો ફાળો છે? 
અ) શાળા 
બ) કુટુબં 
ક)  વાતાવરણ 
ડ)  ભાષા 

35.  સવ ાહી મૂ યાંકન એ કેવુ ંમૂ યાંકન છે? 
અ) આંત રક મૂ યાંકન  
બ) બા  મૂ યાકંન 
ક) િવશેષ મૂ યાંકન 
ડ) ઈતર મૂ યાંકન 
 
 
 



 

 

36.  "વાંચન પણૂ માનવીનું સજન કર ેછે" આ કથન કોનુ ંછે? 
અ) ાિ સસ બકન 
બ) સર આથર 
ક)  ડે ો 
ડ) ેટસ 

37.  િવચાર યા િસ ધાતં કોણે આ યો? 
અ) લેટો  
બ) વાયગો સકી 
ક)  બીન ે
ડ)  જે. બી. વોટસન 

38.  વતનના ઘડતરની સંક પના કોણે આપી? 
અ) જે. બી. વોટસન 
બ) બીન ેસાયમડં 
ક)  બી.એફ. કીનર 
ડ)  લેટો 

39.  માિહતી અને િવચારોની આપ-લે એટલ ેશું? 
અ) િવચારો ગટ કરવા 
બ) માિહતી આપવી 
ક)  યાયન 
ડ)  યા 

40.  વાંચન એ તકની યા છે. - આ યા યા કોની છે? 
અ) વોટસન 
બ) વધ મર 
ક)  થોનડાઇક 
ડ)  લેટો 

41.  બાળકની ગિતનુ ંતુલના મક િચ  કોના વારા મળેવી શકાય છે? 
અ) માગદ શકા પિ કા 
બ) િવકાસ પિ કા 
ક)  પરી ણ પિ કા 
ડ)  આપલે તમામ 
 
 
 
 



 

 

42.  એ શીખવાની યા દરિમયાન એટલે ક ે યા આધા રત. 
અ) મૂ યાંકન 
બ) ટે ટ 
ક)  ભાષા 
ડ)  પ ર ણ 

43.  િવચાર યા એ વરતં ની ટેવો છે. - આ વા ય કોનું છે? 
અ) જોન 
બ) બીન ે
ક)  વોટસન 
ડ)  સાયમન 

44.  વની ઓળખ બાળકન ે યારથી થાય છે? 
અ) જ મથી 
બ) સાત માસથી 
ક)  બાર માસથી 
ડ)  એક વષથી 

45.  વતનવાદના િપતા તરીકે કોણે ઓળખવામા ંઆવે છે? 
અ) જોન 
બ) બીન ે
ક)  વોટસન 
ડ)  સાયમન 

46.  ોતના મોકલલેા સંદેશના પ રણામ વ પે માિહતી વીકારનારન ે ોતને મોકલેલો િતચાર 
એટલે...... 
અ) િતપોષણ 
બ) સંદેશો 
ક)  વાતાવરણ 
ડ)  યાયન 

47. _________ એ શીખવાની યા દરિમયાન એટલ ેકે યા આધા રત. 
અ) મૂ યાંકન 
બ) ટે ટ 
ક)  ભાષા 
ડ)  પ ર ણ 
 
 
 



 

 

48. અ રોનો લઘુતમ સમહૂ એટલે શું
અ) અંગ 
બ) પ  
ક)  ભાષા 
ડ)  આપલે તમામ 

49.  વ તુઓના આગમનથી બાળકને
અ) રચના 
બ) કદ 
ક)  જ યા 
ડ)  આપલે તમામ 

50.  બાળક સાતથી અિગયાર વષ સુધીમાં
 અ) િવચાર 
બ) તક 
ક) શિ ત 
ડ) આપેલ તમામ 

51.  કટેલા વષનુ ંબાળક પોતાના શરીરના જુદાં
અ) પાંચ 
બ) ણ 
ક) ચાર 
ડ) બ ે
 

 
 
 

અ રોનો લઘુતમ સમહૂ એટલે શું? 

બાળકન ેશાનો યાલ આવ ેછે? 

બાળક સાતથી અિગયાર વષ સુધીમા_ં______થી િવચારતું થાય છે? 

ટલા વષનુ ંબાળક પોતાના શરીરના જુદાં-જુદાં ભાગ અને અવયવોન ેઓળખે છે

 

BEST OF LUCK 

જુદાં ભાગ અને અવયવોન ેઓળખે છે? 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


