TAT 2 (HIGHER SECONDARY) SPECIAL MATERIALS

મનોવળજ્ઞાન
PART 3
૬૧  ૂળવજો ાશેથી મલે ા ારીરરક અને મનોળૈજ્ઞાવનક ક્ષણોના અભ્યાશને શું કષે
છે – ? - પ્રજોત્વિાસ્ત્ર )જીનેટીક્શ(
૬૨ આણા રીરમા રું ગસ ૂત્રોની કે ટી જોડ ષોય છે –? - ૨૩ જોડ
૬૩ પ્રજનનકોવના કે ન્દ્રમાું શું ષોય છે – ? - DNA)ડીએનએ(
૬૪ બાલકોને માિાવિા દ્વારા ળરશમાું મલે ા  ૂણવ જનીનિત્ળોના શમ ૂષ ને શું કષે
છે – ? - જીનોટાઈ
૬૫ ખ્િળયની વ્યક્ક્િના મગજન ું ળજન કે ટલ ું ષોય છે– ? - ૧ રકગ્રા ૩૬.
૬૬ મગજ્સ્કું ધ ાનો બનેો છે –? - ુંબચેિા ચેિાશેત અને મધ્યમગજ
૬૭ નાન ું મગજ ક્ાું આળેલ ું છે – ? - મોટા મગજ ાશે
૬૮ શીમાળિી િુંત્રને બીજા ક્ાું નામે ઓલખળામાું આળે છે– ?- ષાયોથેેમશ
૬૮ શીમાળિી િુંત્રને બીજા ક્ા નામે ઓલખાય છે–? - જના મગજ
૬૯ મગજ અને રીરના વળવળધ અળયળો ળચ્ચેના શુંદેાઓન ું ળષન કોણ કરે છે?
- કરોડરજ્સજ
૭૦ અંિસ્ત્રાળી ગ્રુંવથઓ ાના શુંયોજનથી કાયવ કરે છે ? - ષાયોથેેમશ
૭૧ કું ઈ ગ્રુંવથને શળોરી ગ્રુંવથ કષેળામાું આળે છે– ? - મક્્િષ્ક ગ્રુંવથ
૭૨ ્ળાદવિંડ રીરમાું શું ઉત્ન્ન કરે છે – ? - ઇન્દ્્યલન
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૭૪ ળિવનના કે ટા પ્રકાર છે – ? - પ્રગટ અપ્રગટ ળિવન
૭૫ પ્રથમ આધવનક કમ્પ્યટરની રચના કોણે કરી– ? - જોન ળોન ન્દ્ય ૂમેન
૭૬ જીળનમાું આણે કે ટા પ્રકારની શમ્યાઓનો શામનો કરીએ છીએ ?
– બે (ગાલણવિક અને વ્યળષારરક)
૭૭ શર્જનાત્મક વળચારણાની શૌથી યોગ્ય અને વળ્ત ૃિ વ્યાખ્યા કોણે આી ?
– ડ્રેળડો )૧૯૫૬(
૭૮ શાુંળેદનીક ્મ ૃવિમાું મારષિી કે ટો શમય રષે છે–? - માત્ર એક જ શેકન્દ્ડ
ૂ ા ગાલાની ્મ ૃવિ બીજા ક્ાું ઓલખાય છે – ? - કામચાઉ ્મ ૃવિ
૭૯ ટું ક
૮૦ રીવિક્ષી ્મ ૃવિ એ કે ળી ્મ ૃવિ છે – ? - કૌલ્યયક્િ ્મ ૃવિ
૮૧ ્મ ૃવિન ું વનવેધક અંગ કય ું છે – ? - વળ્મરણ
૮૨ વળ્મરણન ું શૌથી મોટું કારણ કય ું છે – ? - ્મ ૃવિ અળરોધ
૮૩ PQRSTની ોધ કોણે કરી–? - થોમશ અને રોલબન્દ્શન
૮૪ બ્દોના અથવ શમજળા શું જરૂરી છે– ? - વળચાર કરળો
૮૫ શુંદેાઓને મોકળા અને ઝીળાની પ્રરિયાને શું કષે છે– ? - પ્રત્યાયન
૮૬ ળાણીવળકાશના વશદ્ાુંિો કોણે આ્યા – ? - ્કીનર અને ચોમ્કી
૮૭ વ્યક્ક્િત્ળને અંગ્રેજીમાું શું કષે છે – ? - Personality
૮૮ રીરના બાુંધાના આધારે વ્યક્ક્િત્ળના પ્રકારો કોણે આ્યા– ?
- િે શ્મર અને ેલ્ડન
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૮૯ ્ળ-વશદ્ાુંિ કોણે આ્યો– ? - કાવ રોજશવ
૯૦ ્ળશાથવકિાનો વશદ્ાુંિ કોણે આ્યો– ? - મે્ોએ

ળેબશાઈટની દવનયામાું ્ધાવત્મક રીક્ષા માટે ના ગણળત્તાયક્િ
શારષત્ય માટે એક જ નામ

www.misionexam.in
SO VISIT OUR WEBSITE DAILY FOR LATEST UPDATE
JOIN TELEGRAM OF JARJIS KAZI (GK GURU) CLICK HERE:

https://t.me/joinchat/AAAAAEJ3xUskXsFUJOwoKG

JARJIS A KAZI & YASH DODIYA www.misionexam.in

Page 3

