
  

Child   Development   and   Psychology   
MCQ   In   Punjabi   Part   4   &   5   

  

Part   4   
Q1   ਵਾਧੇ   ਦਾ   ਸਬੰਧ   ਹੈ-   

1. ਪਰਪੱਕਤਾ   ਨਾਲ.     
2. ਉਮਰ   ਨਾਲ   
3. ਿਕਸੇ   ਨਾਲ   ਵੀ   ਨਹੀ ਂ     
4. ਪਰਪੱਕਤਾ   ਅਤੇ   ਉਮਰ   ਨਾਲ   

Q2   ਪਰਪੱਕਤਾ   ਦਾ   ਅਰਥ   ਹੈ।   

1. ਅੰਦਰਨੂੀ   ਸੁਧਾਰ   ਦੀ   ਪ�ੀਿਕਿਰਆ   ਿਜਸ   ਨਾਲ   ਸਰੀਰਕ   ਯੋਗਤਾਵਾਂ   ਦਾ   ਿਵਕਾਸ   ਹੁੰਦਾ   ਹੈ।     
2. ਜੱਦ   ਕਰਕੇ   ਸ਼ਰੀਰਕ   ਿਵਕਾਸ     
3. ਵਾਤਾਵਰਣ   ਕਾਰਕਾਂ   ਦਾ   ਿਵਵਹਾਰ   ਤੇ   ਪ�ਭਾਵ    
4. ਿਸਖਲਾਈ   ਲਈ   ਤੱਤਪਰਤਾ     

Q3   ਮਨੱੁਖੀ   ਿਵਵਹਾਰ   ਿਕਸ   ਦੇ   ਨਤੀਜੇ   ਵਜ�   ਬਦਲਦਾ   ਹੈ   ।   

1. ਵਾਧੇ   ਦੀ   ਆਮ   ਪ�ਿਕ�ਆ     
2. ਪਰਪੱਕਤਾ   ਰਾਹੀ ਂ    
3. ਪਰਪੱਕਤਾ   ਅਤੇ   ਿਸਖਣਾ     
4. ਕੇਵਲ   ਿਸਖਣਾ     

Q4    ਿਪਆਜੇ   ਦੇ   ਅਨੁਸਾਰ   ਪਰਪੱਕਤਾ   ਇੱਕ………   ਦੀ   ਪ�ਿਕ�ਆ   ਹੈ   -     

1. ਸਵੈਚਾਿਲਤ   ਅਤੇ   ਅੰਦਰਨੂੀ     
2. ਭਾਸ਼ਾ   ਦੀ   ਸਹਾਇਤਾ   ਨਾਲ   ਿਸਖਣਾ     
3. ਦੋਵ�   A   ਅਤੇ   B   
4. ਵਾਤਾਵਰਣ   ਨਾਲ   ਿਸੱਧਾ   ਸਬੰਧ   ਬਨਾਉਣਾ     

  



  

Q5   ਵਾਧਾ   ਪ�ਾਣੀ   ਤੇ   ਵਾਪਰਦਾ   ਹੈ।     

1. ਅੰਦਰ   
2. ਬਾਹਰ   
3. ਿਕਧਰੇ   ਵੀ   ਨਹੀ ਂ    
4. ਅੰਦਰ   ਤੇ   ਬਾਹਰ     

Q6   ਿਪਆਜੇ   ਦੇ   ਅਨੁਸਾਰ,   ਿਕਸੇ   ਿਵਅਕਤੀ   ਨੰੂ   ਢਕੁਵ�   ਿਵਕਾਸ   ਲਈ   ਜ਼ਰਰੂਤ   ਹੁੰਦੀ   ਹੈ   -     

1. ਿਸਖਣਾ     
2. ਵਾਤਾਵਰਣ   ਨੰੂ   ਖੋਜਣ   ਲਈ   ਪ�ਤੱਖ   ਤਜ਼ਰਬੇ   /ਅਨੁਭਵ     
3. ਢੁੱਕਵਾਂ   ਪਰਪੱਕਤਾ   ਪੱਧਰ   
4. ਉਪਰੋਕਤ   ਸਾਰੇ     

Q7   ਿਵਕਾਸ   ਹੁੰਦਾ   ਹੈ।     

1. ਸ਼ਰੀਰਕ     
2. ਮਾਨਿਸਕ     
3. ਭਾਵਾਤਮਕ     
4. ਇਹ   ਸਾਰੇ   ਹੀ   

Q8   ਿਵਅਕਤੀ   ਇਕ   ਖੁੱਲੀ   ਊਰਜਾ   ਸੰਸਥਾਨ   ਹੈ,   ਿਕਉਿਂਕ   ਇਹ   ਪ�ਭਾਿਵਤ   ਹੁੰਦਾ   ਹੈ।     

1. ਵਾਧੇ   ਤ�   ਅਤੇ   ਵਾਤਾਵਰਣ   ਤ�     
2. ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ   ਪ�ਭਾਵਾਂ   ਤ�     
3. ਸਾਥੀਆਂ   ਅਤੇ   ਅਿਧਆਪਕਾਂ   ਤ�     
4. ਓਪਰੋਕਤ   ਸਾਰੀਆਂ   ਤ�     

Q9   ਜਾਤਿਵਰਤ   (Phylogenetic)   ਿਕਿਰਆਵਾਂ   ਦਾ   ਸਬੰਧ   ਪ�ਾਣੀ   ਦੇ……..   ਤਜਰਿਬਆਂ   ਨਾਲ   ਹੁੰਦਾ   
ਹੈ।     

1. ਜਨਮ   ਤ�   ਿਕਸ਼ੋਰ   ਅਵੱਸਥਾ   ਤੱਕ     
2. ਜਨਮ   ਤ�   ਪਿਹਲਾਂ   ਦੀ   ਅਸਵਸਥਾ   ਤੱਕ   
3. ਇਕ   ਪੀੜੀ   ਦਾ   ਦਸੂਰੀ    ਪੀੜੀ   ਨਾਲ     
4. ਜਨਮ   ਤ�   ਮੌਤ   ਤੱਕ   

    



  

Q10   ਿਵਅਕਤੀਿਵਰਤ(ontogenetic)   ਇਿਤਹਾਸ   (ਅਨੁਭਵਾਂ)   ਦਾ   ਸਬੰਧ   ਪ�ਾਣੀ   /ਜੀਵ   ਦੇ…   ਨਾਲ   
ਹੁੰਦਾ   ਹੈ।     

1. ਜਨਮ   ਮਗਰ�   ਜੀਵਨ   ਕਾਲ   ਨਾਲ     
2. ਸ਼ਰੀਰਕ   ਸੰਸਥਾਨ   ਿਵਚ   ਯਾਦ   ਿਚਨ�     
3. ਜਨਮ   ਤ�   ਪਿਹਲਾਂ   ਦੇ   ਸਮ�   ਦਾ   ਵੇਰਵਾ   
4. ਿਬਰਧ/ਬੁਢਾਪੇ   ਦੀ   ੳਮਰ   ਦੇ   ਅਨੁਭਵ   

  Q11   ਪਸ਼ੂ   ਅਤੇ   ਮਾਨਵ   -   ਿਸ਼ਸ਼ੁ   ਸਮਾਨ   ਹੈ   

1.   ਸਾਰੇ   ਪੱਖਾਂ   ਿਵੱ   
2. ਭੋਜਨ   ਅਤੇ   ਸਪਰਸ਼   ਸੰਬੰਧੀ   ੳਤੇਜਨਾ   
3. ਕੇਵਲ   ਭੋਜਨ   
4. ਕੇਵਲ   ਸਪਰਸ਼   ੳਤੇਜਨਾ   

Q12   "Critical   Periods   "   ਦੀ   ਉਪਕਲਪਨਾ   ਦਰਸਾਉਦਂੀ   ਹੈ   ਿਕ   

1. ਬੱਚੇ   ਦੇ   ਿਵਕਾਸ   ਦੇ   ਿਵਸ਼ੇਸ਼   ਸਮ�   ਿਵੱਚ   ਿਵਸ਼ੇਸ਼   ਿਕਿਰਆਵਾਂ   ਨੰੂ   ਿਸੱਖਣ   ਦੀਆਂ   ਸਮਰਥਾਵਾਂ   ਪ੍ਗਟ   
ਹੁੰਦੀਆਂ   ਹਨ।   ਜੇਕਰ   ਉਸ   ਸਮ�   ਿਵੱਚ   ਉਨ�ਾਂ   ਿਵਸ਼ੇਸ਼   ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ   ਦਾ   ਪ�ਯੋਗ   ਨਾ   ਕੀਤਾ   ਜਾਵੇ   ਤਾਂ   
ਉਹ   ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ   ਿਕਿਰਆਹੀਣ   ਹੋ   ਜਾਂਦੀਆਂ   ਹਨ।     

2. ਉਹ   ਿਵਸ਼ੇਸ਼   ਕਾਲ   ਜਦ�   ਬੱਚਾ   ਕੁਝ   ਿਕਿਰਆਵਾਂ   ਨੰੂ   ਿਸੱਖਣ   ਲਈ   ਸਰੀਰਕ  ਿ◌ ਦਸ਼ਟੀ   ਤ�   ਿਤਆਰ   
ਨਹੀ ਂ  ਹੁੰਦਾ।     

3. ਉਹ   ਿਵਸ਼ੇਸ਼   ਕਾਲ   ਜਦ�   ਬੱਚਾ   ਿਕਸੇ   ਨਵੀ ਂ  ਚੀਜ਼/ਕੰਮ   ਨੰੂ   ਿਸੱਖਣ   ਲਈ   ਪ�ੇਿਰਤ   ਨਹੀ ਂ  ਹੁੰਦਾ।     
4. ਉਹ   ਸਮਾਂ   ਜਦ�   ਉਿਚਤ   ਿਸੱਖਣ   ਲਈ   ਬੱਚੇ   ਦਾ   ਮਾਨਿਸਕ   ਸੈਟ   ਨਹੀ ਂ  ਬਣਦਾ।     

   Q13   ਿਵਕਾਸ   ਦਾ   ਅਰਥ   ਹੈ   

1. ਪ੍ਮਾਣਾਤਮਕ   ਪਿਰਵਰਤਨ   
2. ਗੁਣਾਤਮਕ   ਪਿਰਵਰਤਨ   
3. ਪ੍ਮਾਣਾਤਮਕ   ਤੇ   ਗੁਣਾਤਮਕ   ਦੋਵ�   ਤਰ�ਾਂ   ਦਾ   ਪਿਰਵਰਤਨ   
4. ਇਨ�ਾਂ   ਿਵੱਚ�   ਕੋਈ   ਨਹੀ ਂ   

Q14   ਿਵਕਾਸ   ਿਕਹੋ   ਿਜਹੀ   ਪ੍ਿਕਿਰਆ   ਹੈ   

1. ਬਾਲ   ਅਵਸਥਾ   ਿਵੱਚ   ਹੋਣ   ਵਾਲੀ   
2. ਿਸ਼ਸ਼ੂ   ਅਵਸਥਾ   ਿਵੱਚ   ਹੋਣ   ਵਾਲੀ   
3. ਬਾਲਗ   ਅਵਸਥਾ   ਿਵੱਚ   ਵਾਪਰਨ   ਵਾਲੀ   
4. ਿਨਰੰਤਰ   ਤੇ   ਜੀਵਨ   ਭਰ   ਚਲਣ   ਵਾਲੀ   ਪ੍ਿਕ੍ਆ   



  

Q15   ਿਵਕਾਸ   ਿਵੱਚ   "ਿਸ਼ਖਰ   ਤ�   ਪੂੰਛ"   (Cephalocaudal)   ਿਨਯਮ   ਦਾ   ਅਰਥ   ਹੈ   

1. ਿਵਕਾਸ   ਦੀ   ਿਦਸ਼ਾ   ਸਰੀਰ   ਦੇ   ਕ�ਦਰ   ਦੇ   ਭਾਗਾਂ   ਤ�   ਿਕਨਾਿਰਆਂ   ਵੱਲ   
2. ਿਵਕਾਸ   ਦੀ   ਿਦਸ਼ਾ   ਪੈਰਾਂ   ਤ�   ਉਪੱਰ   ਵੱਲ   
3. ਿਵਕਾਸ   ਦੀ   ਿਦਸ਼ਾ   ਿਸਰ   ਤ�   ਪੈਰਾਂ   ਵੱਲ   
4. ਸਰੀਰ   ਦੇ   ਸਾਰੇ   ਅੰਗਾਂ   ਦਾ   ਿਵਵਸਿਥ   

Q16   ਬੱਚੇ   ਦੀ   ਪ�ਪੱਕਤਾ   ਦੇ   ਿਸਧਾਂਤ   ਦਾ   ਪ�ਤੀਪਾਦਨ   ਿਕਸ   ਨੇ   ਕੀਤਾ   

1. ਮੈਕਗਾ੍   
2. ਨੈਸ਼   
3. ਗੇਸੈਲ   
4. ਿਹਲਗਾਰਡ   

Q17   ਿਕਹੜੇ   ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀ   ਨੇ   ਵਾਧੇ   ਨੰੂ   ਅੰਦਰਨੂੀ   ਪ੍ਿਕਿਰਆ   ਆਿਖਆ   ਹੈ   

1. ਗੇਸੈਲ   
2. ਅਡਰਸਨ   
3. ਵੇਬਸਟਰ   
4. ਸਟੀਵੇਨਸਨ   

Q18   ਵਾਧੇ   ਦੀ   ਪ੍ਿਕਿਰਆ   ਦਾ   ਪ�ਸ਼ਨ   

1. ਜੀਵ   ਦੇ   ਅੰਦਰ   ਤ�   
2. ਜੀਵ   ਦੇ   ਬਾਹਰ   ਤ�   
3. ਦੋਵ�   (A)   ਤੇ   (B)     
4. ਇਨ�ਾਂ   ਿਵੱਚ�   ਕੋਈ   ਨਹੀ ਂ   

Q19   ਿਵਕਾਸ   ਤ�   ਤੁਹਾਡਾ   ਕੀ   ਭਾਵ   ਹੈ   

1. ਕੱਦ   ਅਤੇ   ਭਾਰ   ਿਵੱਚ   ਵਾਧਾ   
2. ਜਵਾਨੀ   ਦੇ   ਸੰਬੰਿਧਤ   ਪਿਰਵਰਤਨ   
3. ਸੰਿਖਆ   ਮੂਲਕ   ਅਤੇ   ਗੁਣਾਤਮਕ   ਪਿਰਵਰਤਨ   
4. ਸਾਥੀ   -   ਸਮੂਹ   ਿਵੱਚ   ਭਾਗ   ਲੈਣਾ   ਿਸੱਖਣਾ   

  



  

Q20   "ਿਵਕਾਸ   ਤ�   ਭਾਵ   ਉਨ�ਾਂ   ਪ੍ਗਤੀਸ਼ੀਲ   ਪਿਰਵਰਤਨਾਂ   ਦੀ   ਿਵਆਿਖਆ   ਤ�   ਹੈ,   ਜੋ   ਅਨੁਭਵ   ਅਤੇ   
ਪ�ਪੱਕਤਾ   ਦੇ   ਨਤੀਜੇ   ਵਜ�   ਇੱਕ   ਕ�ਮਬੱਧ   ਅਤੇ   ਪੂਰਵ   -   ਅਨੁਮਾਨਤਕ   ਢੰਗ   ਨਾਲ   ਘਿਟਤ   ਹੰਦੀ   ਹੈ।   "   
ਇਹ   ਿਕਸ   ਨੇ   ਿਕਹਾ   ਸੀ   

1. ਸਟੀਵਨਸਨ   
2. ਹਾਰਲੌਕ   
3. ਿਪਆਜੇ   
4. ਕਰੋ   ਅਤੇ   ਕਰੋ   

Part   5   

ਪ�.1.   ਇੱਕ   "ਅਿਧਆਪਕ"   ਨੰੂ   ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ  ਨਾਲ   ਿਕਵ�   ਿਵਵਹਾਰ   ਕਰਨਾ   ਚਾਹੀਦਾ   ਹੈ?   
  

A.   ਿਪਤਾ   ਵਰਗਾ   
B.   ਦੋਸਤ   ਵਰਗੇ   
C.   ਆਮ   ਆਦਮੀ     
D.   ਵੱਡੇ   ਵਰਗਾ     
  
ਪ�.2.   ਜੈਨੇਿਟਕ   ਿਗਆਨ   ਿਵਿਗਆਨ   ਦਾ   ਿਪਤਾ   ਕੌਣ   ਹੈ?   
  

A.   Piaget   
B.   Bruner   
C.Vygotsky   
D.Dewey   
  
ਪ�.3.   ਬੱਚੇ   ਦਾ   ਪਿਹਲਾ   ਅਿਧਆਪਕ   ਿਕਸ   ਨੰੂ   ਮੰਿਨਆ   ਜਾਂਦਾ   ਹੈ?   
ਏ.   ਹੈ�ਡਮਾਸਟਰ     
ਬੀ.   ਕਲਾਸ-ਟੀਚਰ   
C.   ਮਾਤਾ     
D.ਿਟਊਸ਼ਨ   ਟੀਚਰ     
  
  
  
  



  

ਪ�.4.    _________   ਿਗਆਨ   ਹਾਸਲ   ਕਰਨ   ਅਤੇ   ਲਾਗੂ   ਕਰਨ   ਦੀ   ਸਮਰੱਥਾ   ਹੈ।   
  

A.   Personality   
B.   Intelligence   
C.Aptitude   
D.Attitude   
  
  
ਪ�.5.   ਿਖਡੌਣੇ   ਦੀ   ਉਮਰ   ਦਾ   ਹਵਾਲਾ   ਿਦੰਦਾ   ਹੈ   
  

A.   ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ   ਬਚਪਨ   (Early    Childhood)   
B.   ਦੇਰ   ਨਾਲ   ਬਚਪਨ   
C.Babyhood   
D.ਇਹ   ਸਭ   
  
  
ਪ�.6.   ਇੱਕ   ਬੱਚਾ   ਆਪਣੇ   ਖੱਬੇ   ਹੱਥ   ਨਾਲ   ਿਲਖਦਾ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਇਸ   ਨਾਲ   ਕੰਮ   ਕਰਨ   ਿਵੱਚ   
ਆਰਾਮਦਾਇਕ   ਹੈ,   ਉਸਨੰੂ   ਹੋਣਾ   ਚਾਹੀਦਾ   ਹੈ   -   
  

A.   Discourage   ਕਰੋ    
B.   ਖੱਬੇ   ਹੱਥ   ਨਾਲ   ਿਲਖਣ   ਲਈ   ਬਣਾਇਆ   
C.   ਉਸਦੀ   ਤਰਜੀਹ   ਦੀ   ਆਿਗਆ   ਿਦਓ   
D.   ਡਾਕਟਰੀ   ਸਹਾਇਤਾ   ਲੈਣ   ਲਈ   ਭੇਜੋ   
  
  
  
ਪ�.7.__________ਲਈ   ਸ਼ਬਦ   ਦੀ   ਭਾਸ਼ਾ   ਜ਼ਰਰੂੀ   ਨਹੀ ਂ  ਹੈ  
  

A.   ਕਲਪਨਾਤਮਕ   ਸੋਚ   
ਬੀ.   ਸੰਕਲਪਤਮਕ   ਸੋਚ   
C.Associative   Thinking   
D.   Perceptual   Thinking   
  

.   
  



  

ਪ�.8.ਜੋ   ਬੱਚੇ   ਦੀ   ਗੁਣਵੱਤਾ   ਜਾਂ   ਚਿਰੱਤਰ   ਿਵੱਚ   ਤਬਦੀਲੀ   ਨੰੂ   ਦਰਸਾਉਦਂਾ   ਹੈ?   
  

A.   Growth   
B.   ਿਵਕਾਸ   
C.Learning   
D.ਵਾਤਾਵਰਣ     
  
  
ਪ�.9.ਬੱੁਧੀ   ਦੀ   ਿਸੰਗਲ   ਫੈਕਟਰ   ਿਥਊਰੀ   _________   ਦਆੁਰਾ   ਿਦੱਤੀ   ਗਈ   ਸੀ   
  
ਏ.   ਅਲਫਰੇਡ   ਿਬਨੇਟ     
ਬੀ.   ਥੌਰਨਡਾਈਕ   
C.   Freeman   
D.   ਉਹਨਾਂ   ਿਵੱਚ�   ਕੋਈ   ਨਹੀ ਂ   
  
ਪ�.10.   "ਿਥਊਰੀ   ਆਫ   ਮਲਟੀਪਲ   ਇੰਟੈਲੀਜ�ਸ"   ਦਾ   ਿਪਤਾ   ਕੌਣ   ਹੈ?   
  
ਏ.   ਗਾਰਡਨਰ     
ਬੀ.   ਿਵਗੋਟਸਕੀ   
C.Bruner   
D.Piaget   
  
ਪ�.11.   ਸਮਾਿਜਕ   ਰਚਨਾਵਾਦ   ਦੇ   ਫਲਸਫੇ   ਨੰੂ   ਕੌਣ   ਿਜ਼ਆਦਾ   ਜ਼ੋਰ   ਿਦੰਦਾ   ਹੈ?   

  
A.   Piaget   
B.   Kohlberg   
C.Vygotsky   
D.Dewey   
ਉਤੱਰ:   ਿਵਗੋਟਸਕੀ   [ਿਵਕਲਪ:   ਸੀ]   
  
  
  
  
  
  



  

ਪ�.12.ਿਸੱਖਣਾ   ਬੋਧਾਤਮਕ   ਿਵਕਾਸ   'ਤੇ   ਿਨਰਭਰ   ਕਰਦਾ   ਹੈ   
  

A.   ਹਮੇਸ਼ਾ     
B.ਕਈ   ਵਾਰ   
C.ਕਦੇ   ਨਹੀ ਂ    
D.ਗਣਨਾ   ਿਵੱਚ   
  
  
ਪ�.13.ਵੱਖ-ਵੱਖ   I.Q   ਨੰੂ   ਦਰਸਾਉਦਂੇ   ਹੋਏ,   ਹੇਠਾਂ   ਿਦੱਤੇ   ਸਮੂਹਾਂ   ਿਵੱਚ�   ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ   ਦੇ   
"ਿਸੱਿਖਆਯੋਗ"   ਸਮੂਹ   ਨੰੂ   ਚਣੋੁ।     

  
A.50   ਤ�   70   
B.30   ਤ�   50   ਤੱਕ   
C.70   ਤ�   90   
D.40   ਤ�   80   ਤੱਕ   
  
ਪ�.14.    IQ   ਸਕੋਰ   ਆਮ   ਤੌਰ   'ਤੇ   ________   ਅਕਾਦਿਮਕ   ਪ�ਦਰਸ਼ਨ   ਨਾਲ   ਸਬੰਿਧਤ   ਹੁੰਦੇ   
ਹਨ।   

  
A.ਬਹਤੁ   ਘੱਟ     
B.ਿਬਲਕੁਲ   
C.ਬਹਤੁ   ਿਜ਼ਆਦਾ   
D.ਥੋੜੇ   ਬਹਤੁ     
  
ਪ�.15.ਬੱਿਚਆਂ   ਦਾ   ਸੁਭਾਅ   ਅਿਜਹਾ   ਹੁੰਦਾ   ਹੈ   
  

A.ਨਕਲ   ਕਰਨ   ਵਾਲਾ   
B.ਰਚਨਾਤਮਕ   
C.ਕਲਪਨਾ   ਵਾਲਾ     
D.   ਤੋੜ   ਫੋੜ   ਕਰਨ   ਵਾਲਾ     
  
  
  
  


