
 PSTET-2021 Child Development and Psychology MCQ In Punjabi Part-8 

 Q1. “ ਮਨੱੁਖ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ ।”ਿਕਸ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ? 
 Ans – ਸਵਾਮੀ ਿਵਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ 

 Q2. ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਿਵੱਚ ਗਿਣਤ , ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਔਖੇ ਿਵਸ਼ੇ ਅੱਧੀ ਛੱੁਟੀ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਉ ਂਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? 
 Ans – ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 

 Q3. ਿਸੱਿਖਆ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਦ� ਤ� ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 
 Ans – 1900 ਈ: 

 Q4. “ਿਸੱਿਖਆ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ, ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦੀ ਨੀਹਂ ਹੈ। “ਿਕਸ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ? 
 Ans – ਸਿਕਨਰ ਦਾ 

 Q5. “ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ ਮਨ ਦਾ ਿਵਿਗਆਨ ਹੈ ।”ਿਕਸਦਾ ਕਥਨ ਹੈ? 
 Ans – ਅਰਸਤੂ ਦਾ 

 Q6. ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ� ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ ਨੰੂ ਿਕਸ ਦਾ ਿਵਿਗਆਨ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 
 Ans – ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ 

 Q7. “ਿਸੱਿਖਆ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦਆੁਰਾ ਬਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਿਕਸ ਦਾ 
 ਕਥਨ ਹੈ? 
 Ans – ਫਰੋਬਲ ਦਾ 

 Q8. ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਬੁੱਧੀ ਪ�ੀਖਣ  ਕਦ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ? 
 Ans – 1905 ਈ: 

 Q9. ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਬੁੱਧੀ ਪ�ੀਖਣ ਿਕਸ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ? 
 Ans – ਿਬਨੈ ਅਤੇ ਸਾਇਮਨ ਦਆੁਰਾ 

 Q10. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ ਬੁਧੀ ਪ�ੀਖਣ ਕਦ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ? 
 Ans – 1922 ਈ 

 Q11. ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਪਿਹਲਾਂ  ਬੁੱਧੀ ਪ�ੀਖਣ ਿਕਸ ਦਬੁਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ । 
 Ans – ਸੀ ਐਚ ਰਾਈਸ 

 Q12.ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ? 
 Ans - ਪੰਜ 

 Q13.“ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਸਮ� ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨਾ 
 ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਹੈ।” ਇਹ ਕਥਨ ਿਕਸ ਦਾ ਹੈ। 
 Ans – ਵੁੱਡਵਰਥ 

 Q14. ਕੀ ਿਵਕਾਸ ਸਪਸ਼ਟ ਇਕਾਈਆਂ ਿਵਚ ਮਾਿਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 



 Ans – ਨਹੀ ਂ

 Q15. ਿਸ਼ਸ਼ੂ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿਕਹੜਾ ਹੈ। 
 Ans – ਜਨਮ ਤ� 5-6 ਸਾਲ ਤੱਕ 

 Q16.ਿਵਕਾਸ ਿਕਸ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਪਿਰਕ�ੀਆ ਹੈ। 
 Ans - ਿਨਰੰਤਰ 

 Q17.ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਿਕੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਿਦਮਾਗ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 Ans – 90 ਫੀਸਦੀ 

 Q18.ਅੰਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 Ans – ਖੁਦ ਦਾ 

 Q19.“ਬਾਲਕ ਨੰੂ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਸਰਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਨੈਿਤਕ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਿਕਸ ਦਾ 
 ਕਥਨ ਹੈ ? 
 Ans – ਕੋਲੇ ਿਨਕ ਦਾ 

 Q20. ਕੈਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸੱਿਖਆ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਿਕੰਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ ? 
 Ans - ਨ� 


