ધોરણ-12 માટેની નનદાન કસોટી
(141) G

ધોરણ:-12

વિષય:- મનોવિજ્ઞાન
ુ :- 80 માકક સ
ગણ

સમય :- 3 કલાક

સ ૂચનાઓ:
1) આ પ્રશ્નપત્રમાાં કુલ પાાંચ [ A,B,C,D,અને E ] આવેલા છે .
2) આ પ્રશ્નપત્રમાાં કુ લ 30 પ્રશ્નો છે .
3) જમણી બાજુ આપેલા અંક ગુણ દર્ાાવે છે .
4) પ્રશ્નપત્રમાાં આપેલ સ ૂચના પ્રમાણે જ જવાબ લખો
5) બધા જ પ્રશ્નો ફરજજયાત છે અને નવકલ્પો આંતરરક છે .

વિભાગ- A
પ્રશ્ન -1 નીચેના પ્રશ્નોના ઉતર યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી આપો.દરે ક પ્રશ્નનો 1
ુ રહેશે .
ગણ

[12]

(1)મનોનવજ્ઞાનને નવજ્ઞાન તરીકેનો દરજ્જો ક્યારથી પ્રાપ્ત થયો છે ?
(A) 1897

(B) 1798

(C) 1879

(D) 1869

(2) અચેતન મનનો નસધધાાંત કોણે આપ્યો ?
(A) કોહલર

(B) વોટસન

(C) ફ્રોઈડ

(D) જેમ્સ

(3) રૂબરૂ મુલાકાત કઈ અભ્યાસ પધધનતમાાં લેવામાાં આવે છે ?
(A) નનરીક્ષણ પધધનત

(B) સહભાગી પધધનત

(C) પ્રશ્નાવલલ પધધનત

(D) મુલાકાત પધધનત
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(4) “નવકાસ એટલે ગુણાત્મક ફેરફાર “ આવુાં કોણે કહેલ ુાં હત ુાં ?
(A) ક્રો અને ક્રો

(B) ફ્રેન્ડ

(C) ઓલપોટા

(D) હરલોક

(5) જ્ઞાનેન્દ્ન્િયોમાાંથી આવેતા સાાંવેદનીક સાંકેતો ને મગજ સુધી કોણ
પહોચાડે છે ?
(A) નાનુ ાં મગજ

(B) મોટુાં મગજ

(C) થેલેમસ

(D) સીમાવતી તાંત્ર

(6) પુખ્તવયની વ્યક્તતના મગજનુ ાં વજન કેટલુાં હોય છે ?
(A) 3.61 રકગ્રા

(B) 1.36 રકગ્રા

(C) 2.63 રકગ્રા

(D) 2.00 રકગ્રા

(7) બોધનમાાં નીચેનામાાંથી કઈ બાબતો જોવા મળે છે ?
(A) જાણકારીનુાં અથાઘટન

(B) જાણકારીનુ ાં નવશ્લેષ્ણ

(C) જાણકારીનો ઉપયોગ

(D) અ, બ. ક અને ત્રણેય

(8) મારહતીપ્રરક્રયા કરણનુ ાં મોડેલ નીચેનામાાંથી ર્ેના પર આધારરત છે ?
(A) કોમ્પ્યુટર નસસ્ટમ

(B) કોમ્પ્યુટર સાદ્ર્શશ્યતા

(C) કોમ્પુટર સૉફ્ટવેર

(D) કમ્પ્યુટર નવચારણા

(9) “ સ્મનૃ ત એટલે ર્ીખેલાનો સીધો ઉપયોગ “ એમ કોણે કહેલ ુાં ?
(A) વુડવથા

(B) બનાહાટા

(C) નવલલયમ જેમ્સ

(D) થોમસ

(10) આપણે ભાષાની અલભવ્યક્તત કઈ રીતે કરીએ છીએ ?
(A) બોલીને

(B) લખીને

(C) સાંકેતો િારા

(D) A,B, અને C ત્રણેય
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(11) ભારતીય દર્ાનર્ાસ્ત્રમાાં વ્યક્તતતવના કેટલા પ્રકાર આપ્યા છે ?
(A) એક

(B) બે

(C) ત્રણ

(D) પાાંચ

(12) “પ્રેરણા નરહ તો વતાન નરહ” આ વાત કોણે કહેલ છે ?
(A) ગેરેટ

(B) વુડવથા

(C) સી.ટી.મોગાન

(D) જે.પી.લગલફડા

વિભાગ - B
પ્રશ્ન-2.નીચેના પ્રશ્નોનાં ઉતર એક-બે િાક્યમાં લખો. દરે ક પ્રશ્નોનો 1
ુ છે .
ગણ

[12]

(1). દે ર્ની સૌપ્રથમ ફોરે ક્ન્સક સાયન્સ યુનનવનસિટી ક્યાાં આવેલી છે ?
(2). સ્વતાંત્ર પરરવત્યાની વ્યાખ્યા આપો .
(3). નવકાસ એટલે શુાં ?
(4). નૈનતકનવકાસનો નસધધાત કયા મનોવૈજ્ઞાનનકે આપ્યો છે ?
(5). DNA નુાં મુખ્ય કાયા શુ ાં છે ?
(6). માનવ ઉત્ક્રાાંનતના સીમાસ્તભો કયા કયા છે .?
(7). મારહતી પ્રરક્રયાકરણ એટલે શુ?ાં
(8) નવસ્મરણ એટલે શુાં ?
(9). પ્રત્યાયનમાાં ઓછા માાં ઓછા કેટલા વ્યક્તતઓ હોય છે ?
(10). TAT નુાં પ ૂરુાં નામ લખો.
(11). માનવવાદી અલભગમના પ્રેણેતા કોણ છે ?
(12). આવેગનો નસધધાત કોણે આપ્યો ?
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વિભાગ - C
 નીચેના પ્રશ્નોનો માંથી કોઈપણ 8 પ્રશ્નોનાં ઉતર સંક્ષિપ્ત માં આપો.દરે ક
ુ છે .
પ્રશ્નોના 2 ગણ

[16]

(3) મનોનવજ્ઞાનનો ર્બ્દાથા સમજાઓ.
(4) પ્રયોગની વ્યાખ્યા આપી અથા સ્પષ્ટ કરો.
(5) ફોઈડના મનોજાનતયનવકાસના નસધધાતની અવસ્થાના નામ લખો.
(6) સમસ્યાનો અથા આપી.સમસ્યાઉકેલની વ્યાખ્યા આપો .
અથવા
(6) સર્જનાત્મક નવચારણાના સોપાનો જણાવો.
(7) પુનઃપ્રાપ્પ્ત એટલે શુ?ાં
અથવા
(7) PQRST માાં પ ૂવાદર્ાન એટલે શુ ાં ?
(8) પ્રત્યાયન એટલે શુ ાં ?
(9) પ્રત્યાયન પ્રનતમાન (મોડેલ) ના સાત તબક્કા ક્રમમા લખો.
(10) વ્યક્તતત્વની વ્યાખ્યા આપો.?
(11) સ્વ-પ્રબલન એટ્લે શુ?ાં
(12) સત્તાની પ્રેરણાનો અથા લખો ?
(13) નવધાયક આવેગ ટૂકમાાં સમજાવો.

વિભાગ - D
 નીચેના પ્રશ્નોનો માંથી કોઈપણ 8 પ્રશ્નોનાં ઉતર મદ્દુ ાસર આપો.દરે ક પ્રશ્નોના
ુ છે .
3 ગણ

[24]

(14) મનોનવજ્ઞાનના ધયેયોની સમજૂતી આપો ?
(15) કોહાલરબગાનો નૈનતકનવકાસનો નસધધાત સમજાવો.
અથવા
(15) સામાજજક આવેલગક પ્રરક્રયા સમજાવો.
(16) જનીનતત્વોનુ ાં મહત્વ સમજવો.
(17) સર્જનાત્મતતા વધારવા તમારા સ ૂચનો જણાવો.
(18) સ્મરણની વ્યાખ્યા આપી તેના તબક્કાની સમજૂતી આપો.
અથવા
(18) નવસ્મરણની વ્યાખ્યા આપી તેના નનધાારક ઘટકોની સમજૂતી આપો.
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(19) વાણીનવકાસની પ્રરક્રયા સમજાવો?
(20) સ્વ-નનયમન ની મનોવૈજ્ઞાનનક પ્રનવનધ સમજાવો.
(21) ટૂાંક નોંધ લખો : સ્વના પ્રકારો.
(22) પ્રેરણા એટલે શુ ાં ? પ્રેરણાચક્ર સમજાવો.
(23) સત્તાની પ્રેરણાની સમજતી આપો.
(24) પ્રબલન નો અથા આપી.તેના પ્રકારો સ્પષ્ટ કરો.

વિભાગ - E
 નીચેના પ્રશ્નોનો માંથી કોઈપણ 4 પ્રશ્નોનાં ઉતર સવિસ્તાર આપો.દરે ક
ુ છે .
પ્રશ્નોના 4 ગણ

[16]

(25) મનોનવજ્ઞાનનુાં સ્વરૂપ સમજવો.
(26) પ્રયોગ પધધનતની સમજૂતી આપો.
અથવા
(26) મનોવૈજ્ઞાનનક કસોટીના લક્ષણો સમજાવો.
(27) પ્રત્યાયન કૌર્લ્ય નવગતે સમજાવો.
(28) નવકાસ પર અસર કરતાાં પરરબળ તરીકે વારસાને સનવસ્તાર
સમજાવો.
(29) સમસ્યા ઉકેલ ની રીતોની સનવસ્તારથી સમજૂતી આપો.
(30) કોઈપણ બે મનોસામાજજક પ્રેરણાની સમજૂતી આપો.

-BEST OF LUCK-
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141 (H)
(NEW Course)
s`f : 11th
;di O 3 3\8[
;}rgf_ª O

Ljqi O dgf[Lj7fg
u]2fsg O 80

(1) P; 5|1g5= d[ s], 5f\r [A, B, C, D, E] Ljefu c{ f
(2) P; 5|1g5= d[ 5|1g 30 c{ f
(3) 5|1g5= s[ v\s nfLcgl vf{z nl_ ui[ c{ f
(4) 5|1g5= s[ ;fy nl uP" ;}rgf s[ vg];fz cl .Vz L,Lb_ f
(5) ;el 5|1g vLgjfi" c{ f Ljs<5 vf\tLzs c{ f

Ljefu-A
5|1g-1 LgDgL,Lbt 5|1gf[ d[;[ ;cl Ljs<5 r]gsz .Vz nlhl_ f 5|Ti[s 5|1g s[ L,_ 1 v\s c{ f
(i)
dgf[Lj7fg sf[ j{7fLgs nz–hf sa ;[ 5|f%t c]vf c{ f
(A) 1897
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(B) 1789

(C) 1879

vr[tg dgsf L;Wwf\t Ls;g[ nlif c{ m
(A) sf[c,z
(B) jf[8;g
(C) Ëf[P0
5|Ti` d],fsft Ls; vEif; LjLw d[ vftl c{ f
(A) Lgzl` LjLw
(B) ;ceful LjLw
(C) 5|1gfj,l LjLw
“Ljsf; ifg[ u]2fTds 5Lzjt"g” _[;f Ls;g[ scfª f
(A) Ëf[ vf{z Ëf[
(B) Ë[G0
(C) vf[,5f[8"
7fg[LGn|if[ ;[ Ld,t[ ;f\j[nLgs ;\s[tf[ sf[ dLQtQs ts sf[g 5cf[rftf c{ f
(A) kf[8f dLQtQs
(B) a0f dL:tQs
(C) y[,[d;

(D) 1869
(D) h[D;
(D) d],fsft LjLw
(D) _L,hfa[y Pz,f[s
(D) ;ldfjtl¦ t\=

5]Btji s[ JiLKt sf dLQtQs sf jhg Lstgf cf[tf c{ f
(A) 3.61 Lsu|f
(B) 1.36 Lsu|f
(C) 2.63 Lsu|f
(D) 2.00 Lsu|f
(vii) af[wg d[ LgDgL,Lbt sf[g;f Ljq[i n[bg[ Ld,tf c{ f
(A) hfgsfzl sf vy"38g
(B) hfgsfzl sf Lj1,[q2
(C) hfgsfzl sf .5if[u
(D) _p alp vf{z hl ;el
(viii) dfLctl 5|LËifsz2 sf df[0[, LgDgL,Lbt Ls; 5z vfwfLzt c{ m
(A) sf[D%i]8z L;:8d (B) sf[D%i]8z ;fn|Xitf (C) sf[D%i]8z ;f[÷8j[z (D) sf[D%i]8z Ljrfz2f
(vi)

(ix)

“:d'Lt sf dt,a Lxbl u_[ Ljqif[sf ;lwf .5if[u szgf” _[;f Ls;g[ scf m
(A) j]0jy"
(B) ag"cf8"
(C) LjL,id h[D;
(D) yf[d;

(x)

cd efqf sl vLeJiLKt sl; tzcf szt[ c{ f
(A) af[,s[
(B) L,bs[

(C) ;\s[tf[ s[ …fzf

efztli nx"gxf:= d[ JiLstTj s[ Lstg[ 5|sfz nl_ u_ c{ f
(A) _s
(B) nf[
(C) tlg
(xii) “5|[z2f gcl tf[ jt"g gcl” _ aft sl;g[ scl c{ f
(A) 8[z[8
(B) j]0jy"
(C) ;lp8lp df[u"g

(D) (A), (B), (C) ;el

(xi)

(D) 5fªr
(D) h[p5lpul,K0"

[12]

Ljefu-B
5|1g-2 LgDgL,Lbt 5|1gf[ s[ .Vz _s jfKi d[ ,lb[p 5|Ti[s 5|1g s[ L,_ 1 v\s c{ f
(i)
n[x sl ;f{ 5|yd sf[z[G;l; ;fiG; i]LgjL;¦8l scfª 5z vf_ c]P c{ f
(ii)
:jt\= 5LzjTi" sl JifBif nlhl_ f
(iii) Ljsf; sl;[ sct[ c{ f
(iv) g{Lts Ljsf;sf ;lWwf\t sl; dgf[j{7fLgs g[ nlif c{ f
(v)
DNA sf d]Bi sfi" Kif c{ f
(vi)
(vii)

[12]

dfgj .TËf\Lt s[ ;ldf :t\e sf[g sf[g ;[ c{ f
dfLctl 5|LËif sl;[ sct[ c{ f

(viii) Lj:dz2 sl;[ sct[ c{ f
(ix)
(x)

5|Tifig d[ sd ;[ sd Lstg[ ,f[u cf[t[ c{ f
TAT sf 5]zf gfd L,Lb f

dfgjjfnl vLeud s[ 5|2[tf sf[g c{ f
(xii) vfj[u sf L;Wwf\t Ls;g[ nlif c{ f
(xi)

Ljefu-C
LgDgL,Lbt 5|1g d[ ;[ sl;l 8 51g s[ .Vz ;L`%td[ ,lb[p 5|Ti[s 5|1g s[ L,_ 2 v\s c{ f
(3)
dgf[Lj7fg xAn sf vy" ;dhf_ m
(4)
5|if[u sl JifBif nlhl_ vf{z vy" :5Q8 sz[ f
(5)
Ëf[P0 sl dgf[hftli Ljsf; s[ L;Wwf\t d[ nl uP vj:yf s[ gfd L,Lb_ f
(6)
;d:if sf vy" nlhl_ vf{z ;d:if Lgzfsz2 sl JifBif L,b[ f
vyjf
(6)
;h"gfTds Ljrfz2 s[ ;f[5fg atf_ f
(7)

[16]

5]gO5|fL%t sl;[ sct[ c{ f

vyjf
(7)

PQRST d[ 5}j"nx"g sl;[ sct[ c{ f

(8)

5|Tifig sl;[ sct[ c{ f
5|Tifig 5|Ltdfg Sdf[0[,F s[ ;ft ;f[5fg ËdxO L,b[ f
JiLstTj sl JifBif nlhl_ f
:j°5|j,g sl;[ sct[ c{ f
;Vf sl 5|[z2f sf vy" L,Lb_ f
;sfzfTds vfj[u ;dhf_ f

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Ljefu-D
LgDgL,Lbt 5|1g d[ ;[ sl;l 8 51g s[ .Vz d]nüf;z ,lb[p 5|Ti[s 5|1g s[ L,_ 2 v\s c{ f
(14) dgf[Lj7fg s[ Wi[i ;dhfP_ f
(15) sf[c,zau[¦ s[ g{Lts Ljsf;sf L;Wwf\t ;dHfP_ f
vyjf
(15) ;fdfLhs ° vfj[Lus Ljsf; ;dHfP_ f

[16]

(16)
(17)
(18)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

hglg tTjf[ sf dcTj ;dHfP_ f
;h"gfTdstf a-fg[ s[ vf5s[ ;}rg nlhl_ f
:dz2 sl JifBif n[ sz .;s[ 38s S;f[5fgF sf[ ;dHf_ f
vyjf
Lj:dz2 sl JifBif n[ sz .;s[ glwf"zs 38s sf[ ;dHfP_ f
jf2l Ljsf; sl 5|LËif ;dHfP_ f
:jLgidg sl dgf[j{7fLgs 5|LjL3ifª ;dHfP_ f
8}\s gf[\w O :j s[ 5|sfzs
5|[z2f sl;[ sct[ c{ m 5|[z2frË ;dHfP_ f
;Vfsl 5|[z2f ;dHfP_ f
5|a,gsf vy" n[sz 5|a,gs[ 5|sfz sl :5Q8f sz[ f

Ljefu-E
LgDgL,Lbt 5|1g d[ ;[ sl;l 4 51g s[ .Vz ;Lj:tfz ,lb[p 5|Ti[s 5|1g s[ L,_ 4 v\s c{ f
(25) dgf[Lj7fg sf :jŠ5 ;dHfP_ f
(26) 5|if[u LjLw sf[ ;Lj:tfz ;dHfP_
vyjf
(48) dgf[j{7fLgs s;f[8l s[ ,`2 ;dHfP_ f
(27)
(28)
(29)
(30)

5|Tifig sf{x<i ;Lj:tfz ;dhfP_ f
Ljsf; 5z v;z szt[ 5zla,f[d[;[ “vg]j\x” sf[ ;dhfP_ f
;d:if .s[, sl zlt sf[ ;Lj:tfz ;dHfP_ f
sl;l nf[ dgf[;fdfhls 5|[z2f sl rrf" slhl_ f

[16]

Diagnosis Test For 12tth Students
141 (E)
Stander :- 11th

Subject :- psychology

Time:- 3 hours

Maximum mark :-80

Instructions :1) This Questions Paper consists five [A,B,C,D,E]
sections.
2) This Questions Paper consists 30 Questions.
3) Figures the right side indicate full marks for the
questions.
4) Answer the Question according to the instructions.
5) All Question are compulsory there are internal options.

SECTION- A
Question-1 In the following Questions choose the right option
and answer the questions. Each questions carries 1 mark.
(1) When did Psychology gain the status of science ?
(A) 1897

(B) 1798

(C) 1879

(D) 1879

(2) Who give the theory of unconsciousness ?
(A) Kohler

(B) Whotson

(C) Freud

(D) Jemes
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(3) In Which method do we have face-to-face Interview ?
(A) Observation

(B) participatory

(C) Questionnaire

(D) Interview

(4) “Development is a qualitative change “ who said this ?
(A) Crow & Crow

(B) Frend

(C) Allport

(D) Hurlock

(5) Who relays the Incoming sensory signals to the brain ?
(A) Cerebellum

(B) Cerebrum

(C) Thalemus

(D) Limbic system

(6) What is the weight of a Human adult brain ?
(A) 3.61 kg

(B) 1.36 kg

(C) 2.36 kg

(D) 2.00 kg

(7) From the Bellow given what do we get to see in cognition ?
(A) Interpretation of Information (B) Analysis of information
(C) Utility of Information

(D) All three A,B,C.

(8) From the given bellow on what is the information processing
Model based?
(A) Computer system

(B) Computer analogy

(C) Computer soft were

(D) Computer hard were

7

(9) “Memory is the direct Use the Learned “ who said this ?
(A) Woodwarth

(B) Bern Hardt

(C) Willam Jemes

(D) Thomas

(10) How do we Express Language ?
(A) By Speaking

(B) By Writing

(C) By coding

(D) All Above

(11) In the Indian religion how many types of personality is show ?
(A) One

(B) two

(C) Three

(D) Five

(12) Who gave the statement “ No Motive No Behaviour ?
(A) Garret

(B) wood worth

(C) C.T Morgan

(D) J.P. Guilford
SECTION- B

Question-2 Answer the following questions in one-two Sentence. Each
questions carries 1 mark

[12]

1. Where is the first Forensic Science University Situated in Our
country?
2. Give definition of Independent Variable ?
3. What is Development ?
4. Which Psychologist has given the theory of Moral
Development ?
5. What is the main function of DNA?
6. Which the landmark of Human evolution?
8

7. What is Information processing?
8. What is Forgetting?
9. Minimum how many Individuals are required for Communication?
10. Write the full form of TAT?
11. Who was the creator of Humanistic approach?
12.Who has given the theories of emotion?

SECTION – C
Answer the following Questions in two – three lines
any 8 questions write. Each Questions carries 2 mark
3. Explain the meaning of the Word Psychology?
4. Give the definition of Experiment and clarify its meaning?
5. Name the various stages of freud”s theory of sexual
Development?
6. Give meaning of problem solving and also give its definition.
OR
6. State the steps of creative thinking?
7. What is retrieval?
OR
7. What is preview in PQRST method?
8. What is communications?
9. Write seven stages of communication in its correct order.
9
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10. Give definition of personality?
11. What is self reinforcement ?
12. Give the Meaning of power motive.
13. Explain positive motivation?
SECTION – D
Answer the following questions to the point any 8 questions
Each questions carries 3 mark.

[24]

14.Explain state the aim of psychology?
15. Explain the Kohlberg ‘s moral development theory?
OR
15. Explain the socio-emotional process?
16. Explain importance of Genes?
17. Give your suggestions to increase creativity?
18. Define memory and explain its stages?
OR
18. Define Forgetting and explain its Determinants ?
19. Explain Development of speech.
20. Explain the psychological technique for self regulation ?
21. Short note :- Type of self.
22. What is motivation describe the motivation cycle ?
23. Explain the power motivation.
10

24. Give meaning of reinforcement also specify its types ?

SECTION – E
Give detailed answer of the following Questions. Write any 4
Questions. Each Question carries 4 mark.
25. Explain the nature of psychology ?
26. Explain in short the experimental method.
OR
26. Explain the characteristics of psychological test.
27. Explain in detail of communication skills.
28. Describe in detail factors affecting development.
29. Explain in strategies of problem solving.
30. Discuss any two psychosocial motives.

BEST OF LUCK
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