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અધ્મમનના પ્રકાયો  

 (૧) અભબવધંાન દ્વાયા અધ્મન :  
 

ાલરોલ  -  તેભણે કુતયા ઉય પ્રમોગ કમો શતો. 
વવધ્ધાંત : પ્રફરનનો, વાભાન્મીકયણનો, બેદફોધનનો અને વલરોનનો  
ખોયાક : અનભબવવંધત ઉદ્દીક 

ઘટંડીનો અલાજ – અભબવવંધત ઉદ્દીક 

 

 (૨) કાયક અભબવધંાન :  
સ્સ્કનય -  [ TET  ]   તેભણે ઉંદય ઉય પ્રમોગ કમો શતો. 8 

શાથો દફાલલાની ક્રિમા – ક્રિમાત્પ્ભક પ્રતીક્રિમા 
વલભાન ઉડાલવુ ં– કૌળર  
વાદાભાં વાદી ળીખલાની ધ્ધવત – અભબવધંાન  
 

 (૩) પ્રમત્પ્ન અને ભરુ દ્વાયા : [ TET  ] 
ઈ.એર. થોનષડાઈક  - (૧૮૭૪-૧૯૪૯   તેભણે ઉંદય અને ભફરાડી ઉય 
પ્રમોગો કમાષ શતા.  
વવધ્ધાંત : તત્પ્યતાનો,  અવયનો અને નુયાલતષનનો  
 

 (૪) આંતયસઝૂ દ્વાયા અધ્મન  

કોશરય, કોપકા અને લધાષમભય 

 
 
 
 
 



   

અધ્મમન અને ક્ષભતાવવક્ત્ધ્ધને અવય કયતા ંક્રયફો  

 
 પે્રયણા, ક્રયતલતા, લુાષનબુલો, તિયતા, વશશતેકુતા, વક્રિમતા, યવ અને 

ધ્માન, તાજેતયતા  
 

 

પ્રત્પ્મામન પ્રક્રિમાના ઘટકો 
 પે્રક, વકેંતીકયણ, વદેંળો, ભાધ્મભ, અવકેંતીકયણ, વદેંળો પ્રાપ્ત કયનાય, 

પ્રવતોણ, વલકે્ષ કે અલયોધ  

 
 

પ્રત્પ્મામન પ્રક્રિમાના પ્રકાયો  

 આંતક્રયક, લૈમક્ત્તિક, જૂથ, વમશૂ 

 એકભાગી પ્રત્પ્મામન : રશ્કયી અવધકાયીએ વૈવનકોને આેર હુકભ 

 ક્રિભાગી પ્રત્પ્મામન : વદેંળો આનાય અને સ્લીકાયનાય  
 અધોગાભી પ્રત્પ્મામન : ઉચ્ચ દયજ્જાલાી વ્મક્ત્તિ વનમ્ન દયજ્જાલાી વ્મક્ત્તિ 

વાથે પ્રત્પ્મામન કયે. દા.ત – વળક્ષક લગષભાં ળાંવત યાખલાનુ ંકશ.ે  
 ઊધ્લષગાભી પ્રત્પ્મામન : વનમ્ન દયકજ્જાલાી વ્મક્ત્તિ ઉચ્ચ દયજ્જાલાી 

વ્મક્તત વાથેનુ ંપ્રત્પ્મામન દા.ત – કભષચાયી ોતાના ભેનેજયને ક્રયોટષ  આે.  
 સ્ભસ્તયીમ પ્રત્પ્મામન : વભાન વ્મક્ત્તિઓ લચ્ચેનુ ંપ્રત્પ્મામન. દા.ત – વળક્ષક-

વળક્ષક અને વલધાથી-વલધાથી લચ્ચેનુ ંપ્રત્પ્મામન  
 ઔચાક્રયક પ્રત્પ્મામન : વળષ્ટાચાય કે વનમભ પ્રભાણે દા.ત - વૈવનક ઉરા 

અવધકાયીને વરાભી આે.  



   

 અનૌચાક્રયક પ્રત્પ્મામન : વળષ્ટાચાય કે વનમભ લગય થતુ ંપ્રત્પ્મામન દા.ત – 
વભત્રો-વભત્રો લચ્ચેનુ ંપ્રત્પ્મામન  

 ળાસ્દદક પ્રત્પ્મામન : જેભાં બાાનો ઉમોગ થતો શોમ. 

 અળાસ્દદક પ્રત્પ્મામન :  જેભાં બાાનો ઉમોગ ના થતો શોમ 

 પ્રત્પ્મક્ષ પ્રત્પ્મામન : વદેંળો ભોકરનાય અને સ્લીકાયનાય વાભવાભે શોમ. 
 અપ્રત્પ્મક્ષ પ્રત્પ્મામન :  વદેંળો ભોકરનાય અને સ્લીકાયનાય દુય શોમ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

ફચાલ પ્રયકુ્ત્તિઓ 

(૧) આિભકતા :  

     ઊ.દા:  

 કાભથી કંટાેરો વળક્ષક ફાકને ધભકાલે 

 ફાકને કોઈ ધભકાલે તો ફાક યભકડંુ તોડી નાખે છે 

(૨) પ્રકે્ષણ :   

ઊ.દા:  
 યભત-ગભતભાં શાયેર ટીભ ભેચ યેપયીનો દો કાઢે. 
 ઓછા ગણુ ભેલનાય વલધાથીઓ યીક્ષકનો દો કાઢે.  

(૩) ક્ષવતવૂતિ :  

       ઊ.દા: 

 અભબનેત્રી ફનલાનુ ંળક્ય ન ફનતાં રતાભગેંળકયે કંઠ વલકવાલી સપુ્રવવધ્ધ 
ાર્શ્ષગાવમકા ફન્મા.  

 બણલાભાં વાયો દેખાલ ન કયનાય વલધાથી યભત કે્ષતે્ર નાભના ભેલે.  

(૪) તાદાત્પ્મ્મ :  

 ક્રપલ્ભભાં વલરનને ભાયતાં જોઈ ોતે શીયો છે એભ ભાની ખળુ થામ. 

(૫) ઊધ્લીકયણ :  

      ઊ.દા :  

 પે્રભભાં વનષ્પતા ભતાં ઉતભ કવલ ફનવુ.ં  



   

ઊ.દા :  

    (૬) અભરપ્તતા :  

      ઊ.દા :  

 નાાવ થનાય વલધાથી ોતાના રૂભભાં બયાઈ યશ.ે  

(૭) ધ્માનાકષક : 

      ઊ.દા:  

 નન્નો બણલો, કજજમો કયલો. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

છેલ્ા પાાંચ મહિનાના 
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માિીર્ી માટે મુાકાર્ 
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વલવલધ અલસ્થાઓ 

 ગબાષલસ્થા   વળશલુસ્થા  ક્રકળોયાલસ્થા  તરૂણાલસ્થા  ખુ્તાલસ્થા  

પ્રૌઢાલસ્થા  વધૃ્ધાલસ્થા  

ગબાષલસ્થા : જન્ભ લેુથી નલ ભક્રશના (લધ ુવકૃ્ત્ધ્ધ થામ છે. 

 વળશઅુલસ્થા : જન્ભથી ૫ લષ  
 ક્રકળોયાલસ્થા : ૬ થી ૧૨ લષ  

 તરૂણાલસ્થા : ૧૨ કે ૧૩ થી ૧૮ કે ૧૯ લષ  

 યલુાલસ્થા : ૨૦ થી ૪૦ લષ  

 પ્રૌઢાલસ્થા : ૪૦ થી ૬૦ લષ  

 વદૃ્ધા લસ્થા : ૬૦ લષથી છીના  
 

વલકાવના કે્ષત્રો 

(૧) ળાયીક્રયક વલકાવ : ઊંચાઈ, લજન, સ્નાયઓુનો વલકાવ 

(૨) ભાનવવક વલકાવ : તકષ , ઉકેર, બાા, વસં્કૃવિ, ખ્માર, બકુ્ત્ધ્ધ, વલચાય અને 
ક્રયલાય  

 ફાક ૨ લે ૨૭૨ ળદદો ફોરે 

 ૫ લે ૨૦૦૦ ળદદો ફોરે 

 ૧૨ લે ૧૦,૦૦૦ ળદદો ફોરે  

   (૩) વાંલેભગક વલકાવ : બમ, િોધ, ગસુ્વો, પે્રભ, ઈાષ, પ્રવન્નતા અને શષ. [ TET  ] 

   (૪) વાભાજજક વલકાવ : ભાતા-વતા, ળાા, કંુટંુફ વાથેના વફંધો.  વરાભતીની, 
પ્રવતષ્ઠાની અને વાભાજજક સ્લીકૃતીની  



   

વલાાંગી વલકાવને અવય કયતા ંક્રયફો  [ TET  ] 

 

 લાયવો > લાતાલયણ > ક્રયતલતા > ઉત્પ્પે્રયણા  

 

ઉત્પ્પે્રયણા ના કામો [ TET  ] 

 તે કામષનો પ્રાયંબ કયાલે છે 

 ક્રિમાઓને ગવતળીરતા અાલે છે.  
 જમાં સધુી ધ્મેમ પ્રાપ્ત ના થામ ત્પ્માં સધુી ક્રિમાઓને વનવિત ક્રદળા તયપ દોયે 

છે.  

અનકુુરનની વભસ્માના ંકાયણો 

   (૧) લાતાલયણ જન્મ અલયોધો 
   (૨) વઘંષજન્મ અલયોધો  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Knowledge World ભેગેભઝનના 

ાછરા અંકો ભાટે મરુાકાત 

રો.......... 
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બકુ્ત્ધ્ધઆંક [ TET  ] 

 
 બકુ્ત્ધ્ધ આંક નો ખ્માર ટભષને આપ્મો શતો.  

 સતુ્ર       બધુ્ધિ આંક =
માનવસક િય 

િાસ્ર્વિક કે શારીહરક િય 
× 100 

 

બકુ્ત્ધ્ધ આંક બકુ્ત્ધ્ધ કક્ષા રોકવમશૂના ટકા 

૧૪૦ થી લધ ુ અવત ઉિભ બકુ્ત્ધ્ધ ૧.૦ 

૧૩૦ થી ૧૩૯  અવત વલળે બકુ્ત્ધ્ધ ૨.૫  

૧૨૦ થી ૧૨૯  વલળે બકુ્ત્ધ્ધ ૮.૦ 

૧૧૦ થી ૧૧૯  અવધક વાભાન્મ બકુ્ત્ધ્ધ ૧૬.૦  

૯૦ થી ૧૦૯  વાભાન્મ બકુ્ત્ધ્ધ ૪૫.૦ 

૮૦ થી ૮૯  ન્યનૂ બકુ્ત્ધ્ધ ૧૬.૦ 

૭૦ થી ૭૯  અવધક ન્યનૂ બકુ્ત્ધ્ધ ૮૦ 

૬૦ થી ૬૯ ભદં બધુ્ધી ૨.૫  

૬૦ થી ઓછો  મઢૂ બકુ્ત્ધ્ધ ૧.૦ 

 

બકુ્ત્ધ્ધ ભાનની કવોટીઓ 

 

 બકુ્ત્ધ્ધ ભાનની કવોટીઓના કુર ફે પ્રકાયો છે. 
(૧) વ્મક્ત્તિગત અને (૨) વામકુ્રશક  

 વ્મક્ત્તિગત ભાં કુર ૩ પ્રકાયો ડે છે. 
(૧) ળાસ્દદક (બાાનો ઉમોગ થતો શોમ 



   

(૨) અળાસ્દદક ( બાાનો ઉમોગ ના થતો શોમ)  
(૩) ક્રિમાત્પ્ભક ( ક્રિમાનો ઉમોગ થતો શોમ )  

 વામકુ્રશકભાં ણ ૨ પ્રકાયો ડે છે. ળાસ્દદક અને અળાસ્દદક  
 

સ્ભયણના તફક્કા  [ TET  ]  

 

 વકેંતાકન >  વચંમ > નુ: પ્રાક્ત્પ્ત > પ્રત્પ્મભબજ્ઞા > વલચાયણા  

 

યવના પ્રકાય 

 કુદયતી યવ અથલા વાશજજક યવ > કેલામેરો યવ  અથલા 
વંાક્રદત યવ  

યવ ભાનની ક્ત્ધ્ધ્તઓ 

 

 સ્રોંગની વ્માલવાવમક અભબરુચી વળંોધવનકા 
 ફુડયની પ્રાથવભતતા વળંોધવનકા  

 

ધ્માન ય અવય કયતા ંક્રયફો 
 

 ફાહ્ય ક્રયફો : ( ઉદ્દીકની તીવ્રતા, ગવત, કદ, યંગ, નલીનતા, વલભતા કે 
વલયોધ અને નુયાલતષન )  

 આંતક્રયક ક્રયફો : ( યવ કે અભબરુચી, વળક્ષણ અને તારીભ, જરૂક્રયમાત, 
ભનોલરણ, ળાક્રયયીક-ભાનવવક ક્સ્થવત અને લૂાષનબુલ  



   

 ધ્માન વલસ્તાયના ભાન ભાટે ટેભચટોસ્કો નો ઉમોગ થામ છે.   
 ધ્માન વલસ્તાય અંગેનો વૌપ્રથભ પ્રમોગ ૧૮૫૪ ભાં વય વલભરમભ શવેભલ્ટને 

કમો શતો. 

 

વઘંષના પ્રકાયો 
 (૧) અભબગભન – અભબગભન : ફનેં ભનગભતી લસ્તઓુભાંથી કોઈ એક વદં 

કયલાની ક્રિઘા શોમ ત્પ્માયે આ વઘંષ ઉદબલે છે.  
દા.ત – ભશિલના પ્રવગેં ફે એકવયખા વાયાં કડાં ભાંથી કમાં કડાં શયેલાં 
તેની ક્રિઘા. 
દા.ત – કોઈ કામષિભભાં ફે વયખા વભમે ફનેં જગ્માએ જલાનુ ંથામ ત્પ્માયે થતી 
ક્રિઘા. 
 

 ક્રયશયણ – ક્રયશયણ : વ્મક્ત્તિ વભક્ષ ઉક્સ્થત થતા ફનેં વલકલ્ો અનાકષક  
કે અણગભતા શોમ ત્પ્માયે. 
દા.ત – આગ કલૂો અને ાછ ખાઈ  
દા.ત – યસ્તા ઉય જતા શોઈએ ત્પ્માયે જભણી ફાજુએ જઈએ તો રક નીચે 
આલી જલાની ફીક અને ડાફી ફાજુ જતા જોઈએ ત્પ્માયે ગામની શડપેટભાં 
આલી જલાની ફીક.  
 

 અભબગભન – ક્રયશયણ : એક જ વલકલ્ શોમ યંત ુતે આકષક  કે અનાકષક 
રાગે, તેભાંથી એક જ વલકલ્ વાયો રાગે છે અને તે સ્લીકાયલાનુ ંભન થામ છે. 
યંત ુલધ ુવલચાયતાં તે વલકલ્ ખયાફ તેભજ અસ્લીકામષ ણ રાગે ત્પ્માયે આ 
વઘંષ ઉદબલે છે.  



   

દા.ત – યલુતી રગ્ન ભાટે સ્લીકાયલા જેલી રાગે, યંત ુાછથી ભાક્રશતી ભે 
છે કે તે યલુતી આિભક, ખચાષ અને વલર્શ્ાવઘાતી છે ત્પ્માયે યલુતી જીલન 
વાથી તયીકે અસ્લીકામષ રાગે છે. 
 

 ફેલડો અભબગભન ક્રયશયણ : ફે વલકલ્ો શોમ તે વલધામક તેભજ વનેધક 
શોમ ત્પ્માયે આ વઘંષ થામ છે. 
દા.ત – વલદેળી ગ્રીન કાડષ ધયાલનાય વ્મક્ત્તિ તયપથી રગ્નનો પ્રસ્તાલ ભે 
ત્પ્માયે રગ્ન થામ અને વલદેળ જલા ભે યંત ુયાધીનતાનો ડય રાગે, ફીજી 
ફાજુ રગ્નના પ્રસ્તાલનો ઈન્કાય કયલાભાં આલે તો યાધીનતાથી ફચી ળકામ 
ણ વલદેળ જલાની તક ગભુાલલી ડે.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

વ્મક્ત્તિત્પ્લના પ્રકાયો 
 યુગંના ભતે – અંતમુષખી અને ફક્રશમુષખી 
 ળેલ્ડના ભતે – ફાહ્યસ્તય, ભધ્મસ્તય, આંતયસ્તય 

 કેળભયના ભતે – ભેદપ્રધાન, અક્સ્થપ્રધાન, સ્નાયપુ્રધાન 

 સ્પ્રેંગયના ભતે – વૈધ્ધાવંતક, યાજકીમ, વાભાજજક, આવથિક, વૌદ્ર્યાત્પ્ભક 
અને ધાવભિક  

 

 

જમા ંવમાજેના ફોધાત્પ્ભક વલકાવના તફક્કા  
  

 વાંલેદવનક – કાયક તફક્કો : જન્ભ થી ૨ લષ  
 લૂષ – ક્રિમાત્પ્ભક તફક્કો : ૨ થી ૭ લષ 
 મતૂષ – ક્રિમાત્પ્ભક તફક્કો : ૭ થી ૧૨ લષ  [ TET  ] 
 અમતૂષ – ક્રિમાત્પ્ભક તફક્કો : ૧૨ લષથી આગ  

 

 

 

 

 



   

વળક્ષણ વિંભણ 

 

 વલધામક વળક્ષણ વિંભણ – અગાઉ ભેલેર વળક્ષણ લતષભાન વળક્ષણને વય 
ફનાલે છે. 
દા.ત – ભચત્રકરાનુ ંવળક્ષણ ભશેંદી મકુલાના વળક્ષણભાં વશામ કયે છે .  
 

 વનેધક વળક્ષણ – બાયતભાં ડાફી ફાજુએ ડ્રાઈવલિંગ ળીખેર વ્મક્ત્તિ અભેક્રયકાનુ ં
જભણી ફાજુનુ ંડ્રાઈવલિંગ ળીખતાં મશુ્કેરી અનબુલે છે.  
દા.ત – અંગ્રજી ટાઈવિંગ કયતી વ્મક્ત્તિને ગજુયાતી ટાઈવિંગ કયતાં મશુ્કેરી 
ડે છે.  

 

 શનૂ્મ વિંભણ –  
દા.ત – વસં્કૃતનુ ંવળક્ષણ ગભણત ના વળક્ષણ ઉય કોઈ અવય કયતુ ંનથી.  
દા.ત – લાંવી લગાડલી તેનાથી બાા વળક્ષણ ઉય કોઈ અવય થતી નથી.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



   

કેટરાક અગત્પ્મના ટૂંકા પ્રશ્નો 
 

 ભોફાઈર કે કોમ્પ્યટુય ચરાલલાં કે લાયલા ં - વાધનરૂ અભબવધંાન  
[ TET  ] 

 આદળષલાદના પ્રણેતા – વોિેક્રટવ, પ્રેટો, ેસ્ટોરોજી, ફકષર 

 પ્રકૃવિલાદીઓ – શફષટ સ્ેન્વય, રૂવો, ટાગોય, એક્રયસ્ટોટર અને ફ્રોફેર  

 વ્મલશાયલાદ – જશોન ડયઈૂ, ચાલ્વષ વષ  

 વયંચનાલાદ – વુટં અને ટીચનય 

 વભસ્ષ્ટલાદ – ભેતવ લધાષમભય, કોશરય, કોપકા 
 ભનોવલશ્રેણ લાદ – વવિંગ્ભડં ફ્રોઈડ 

 ભાનલતાલાદી અભબગભ – અબ્રાશભ ભેસ્રો  

 ળાશીના ડાઘાની કવોટી – યોયળાક [ TET  ] 
 એવભર સુ્તક – રૂવો 
 ળક્ત્તિ ભનોવલજ્ઞાનનો વવધ્ધાંત – ક્રિવિમન ફનાષડ 

 લૈક્ત્તિક ભનોવલજ્ઞાન – એડરય 

 અભબપે્રયણાનો વવધ્ધાંત – યુગં  

 બકુ્ત્ધ્ધ કવોટી – આરફે્રડ ભફન [ TET  ] 
 ફા લાનયો ય પ્રમોગો કયનાય – શારો  
 ફાકનો બકુ્ત્ધ્ધઆંક ળોધલાનુ ંસતૂ્ર – ટભષન [ TET  ] 
 ફહુરક =     𝟑 𝐌 −  𝟐  𝐱 − 

 

 ભધ્મક =      𝐱−  =
𝐄𝐱𝐢

𝐧
 

 

 ભધ્મસ્થ =    𝐌 =
 𝐧+𝟏 

𝟐
 


