
ਿਵਸ਼ਾ-ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨ 

 

ਸਮ�  :3 ਘੰਟੇ                    ਿਲਖਤੀ ਪੇਪਰ      :7 0 ਅੰਕ 

        ਪ�ੋਜੈਕਟ /ਅਤਿਰਕ ਮੁਲ�ਕਣ  :3 0 ਅੰਕ 
                  ਕੁ� ਲ  :100 ਅੰਕ 

 
 ਪ�ਸ਼ਨ ਪ�ਤਰ ਦੀ ਰੂਪ -ਰੇਖਾ  

 
1 . ਸਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਕਰਨ�  ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। 
2 . ਪ�ਸ਼ਨ ਪ�ਤਰ ਚਾਰ ਭਾਗ  ਿਵ� ਚ ਵੰਿਡਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਭਾਗ ਸਾਰੇ ਪਾਠ -ਕ�ਮ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।  

 

ਭਾਗ-I ਿਵ� ਚ ਵੀਹ (2 0 (ਬਹੂਸਕੰਲਪੀ ਪ�ਸ਼ਨ )1 ਤ, 2 0 ( ਪੁ� ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਪ�ਸ਼ਨ ਇ�ਕ ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।    

         20 �1 = 20 

ਭਾਗ-II ਿਵ� ਚ ਦਸ (10  ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਪ�ਸ਼ਨ ) 21 ਤ, 30 ( ਪੁ� ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ  ਇ� ਕ ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਪ�ਸ਼ਨ ਇ�ਕ ਸ਼ਬਦ ਤ, 

ਇਕ ਵਾਕ ਤ� ਕ ਦੇ 4ਤਰ ਵਾਲੇ ਜ  ਹ /ਨ  ਜ  ਖਾਲੀ ਥ  ਭਰੋ ਜ  ਠੀਕ/ਗਲਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ8  ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।      

               10 �1 = 10 

ਭਾਗ –III ਿਵ� ਚ ਅ�ਠ (8) ਛੋਟ ੇ4ਤਰ  ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ (31 ਤੋ 38) ਪੁ� ਛ ੇਜਾਣਗੇ ਹਰ ਪ�ਸ਼ਨ ਦੋ ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜਸ ਦਾ 4ਤਰ 

50- 60 ਸਬਦ  ਿਵ� ਚ ਹੋਵੇਗਾ।     8 �2=16 

ਭਾਗ –IV ਿਵ� ਚ ਚਾਰ (4) ਵ� ਡ ੇ4ਤਰ  ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ (39 ਤ ੋ42) ਪੁ� ਛ ੇਜਾਣਗੇ ਹਰ ਪ�ਸ਼ਨ  ਛੇ ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜਸ ਦਾ 4ਤਰ 

70- 80 ਸਬਦ  ਿਵ� ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪ�ਸਨਾ ਿਵ� ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।      

        4 �6=24 

 

                ਭਾਗ (ੳ) 

1. ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਮਾਿਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਿਕ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ …………ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(1) ਮਾਿਪਆ    (2) ਦੇਿਖਆ   (3) ਸੁਿਣਆ  (4)  ਚਿਖਆ 

2. ਿਕਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮ  ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

(1) 12 ਤ, 16 ਅਤੇ 15 ਤ, 21 ਸਾਲ ਤ�ਕ      (2) 11 ਤ, 17 ਅਤੇ 13 ਤ, 17     (3) 3 ਤ, 6 ਅਤੇ 6 ਤ, 12 

3. ਜਦ,……………ਆ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤ ……………ਰੁਕ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜਦ,◌ੋ ਿਕ ………ਨਹੀ ਰੁਕਦਾ ਬਲਿਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਾਰੀ 

ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ 

(1) ਵਾਧਾ ਪ�� ਪਕਤਾ ਿਵਕਾਸ   (2) ਪ�ਪ� ਕਤਾ ਿਵਕਾਸ,ਵਾਧਾ  (3) ਿਵਕਾਸ,ਵਾਧਾ,ਪ�ਪ� ਕਤਾ  (4) ਪ�ਪ� ਕਤਾ,ਵਾਧਾ,ਿਵਕਾਸ 

4. ਿਸ਼ਸ ੂਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਾ……………ਸਾਲ ਤ�ਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

(1) ਿਤੰਨ    (2) ਪੰਜ     (3)  ਸ� ਤ 

5. ਕੋਈ ਸੰਵੇਗ ਇ�ਕ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮ ੇਇ�ਕ ਿਕ�ਆਤਮਕ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਕਸ ਦੇ ਹਨ। 

(1) ਯੰਗ    (2) ਵੁ� ਡਵਰਥ   (3) ਬੋਿਰੰਗ ਅਤੇ ਫੀਲਡ 

6. ਡੁਰ ਦਾ ਸੰਵੇਗ ਸਭ ਤੋ  ਪਿਹਲਾ ਿਕਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵ� ਚ ਉਤਪੰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 



(1) ਿਕਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ    (2) ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ    (3) ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ 

7. …………ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਆਿਦ ਸੰਵੇਗ 6-7 ਮਹੀਿਨਆ ਿਵ� ਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। 

(1) ਵੁ� ਡਵਰਥ  (2) ਿਲਊਬਾ     (3)  ਗੇਟਸ     (4) ਯੰਗ 

8. ਜ਼ੇਮਜ-ਲ ਜੇ ਦਾ ਸੰਵੇਗ ਬਾਰੇ ਿਸਧ ਤ ਕਦੋ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ। 

(1) 1880   (2) 1927   (3) 1934     (4) 1942 

9. ਬਾਲ ਅਪਰਾਧ ਸਮਾਜ ਿਵਰੋਧੀ ਪ�ਗਟਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਿਵਵਹਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਕਸ ਨ�  ਕਹੇ? 

(1) ਸੇਠਨਾ    (2)  ਹੈਡਫੀਲਡ      (3) ਲੇਮੈਨ 

10. ਬਾਲ ਅਪਚਾਰਤਾ ਨੰੂ ਿਕਸ ਿਵਧੀ ਰਾਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

(1) ਕੀਮੋਥਰੈਪੀ  (2) ਮਨ� ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਨ   (3) ਉਹਨਾ ਦੀਆ ਲੋੜ  ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ 

11. ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਵੇਗ  ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੰੂ  ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ………ਿਸਹਤ ਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਪਾਉਦਾ ਹੈ। 

(1) ਸਰੀਰਕ    (2) ਮਾਨਿਸਕ     (3) ਬੌਿਧਕ 

12.  ਸਵੈ ਕਲਪਨਾ ਿਕੰਨ�  ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

(1) ਦੋ   (2) ਚਾਰ   (3) ਛੇ   (4) ਅ�ਠ 

13. ਬੁ� ਧੀ ਦਾ ਦੋ ਕਾਰਕੀ ਿਸਧ ਤ ਕਦੋ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ? 

(1) 1927     (2)  1904    (3) 1912     (4) 1942 

14. ਬੁ� ਧੀ ਲਚਕੀਲੇ  ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਕਸ ਨ�  ਕਹੇ? 

(1) ਸਪੀਅਰਮੈਨ       (2) ਥਰਸਟਨ  (3) ਬਰਟ     (4)   ਜਲੋਟਾ 

15. ਬੁ� ਧੀ ਦਾ ਬਹੁ ਕਾਰਕੀ ਿਸਧ ਤ ਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ? 

(1) ਸਪੀਅਰਮੈਨ    (2) ਥਰਸਟਨ     (3) ਬਰਟ   

16. ਬੁ� ਧੀ ਫਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸਭ ਤੋ ਪਿਹਲਾ ਿਕਸ ਨ�  ਕੀਤੀ? 

(1) ਸਪੀਅਰਮੈਨ    (2) ਿਵਲੀਅਮ ਸਟਰਨ (3)  ਬਰਟ  (4) ਥਰਸਟਨ 

17. ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ� ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਨੰੂ ਸ਼ਕਸ਼ੀਅਤ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਕਸ ਦੇ ਹਨ? 

(1) ਵੁ� ਡਵਰਥ   (2) ਬੋਿਰੰਗ    (3) ਆਈਜ਼Kਕ 

18. ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸੈਲਫ ਦਾ ਿਸਧ ਤ ਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

(1) ਕਾਰਲ ਰੋਜਰ   (2) ਫੋਮ   (3) ਕੈਟਲ 

19. ਸਟੈਿਟਸ ਿਵਕਾਸ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇ�ਕ ਅਜੇਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤ�ਥ  ਦੇ ਸੰਗ�ਿਹ ਅਤੇ ਿਵਆਿਖਆ ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 

ਰ�ਖਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਕਸ ਨ�  ਕਹੇ? 

(1) ਬਾਡਲੇ    (2) ਟਾਟੇ    (3) ਲੋਿਵਟ 

20. ਰLਜ ਿਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 

(1) ਰLਜ=ਉਪਰਲਾ ਸਕੋਰ+ਹੇਠਲਾ ਸਕੋਰ 

(2) ਰLਜ=ਉਪਰਲਾ ਸਕੋਰ-ਹੇਠਲਾ ਸਕੋਰ 

(3) ਰLਜ=ਉਪਰਲਾ ਸਕੋਰ÷ ਹੇਠਲਾ ਸਕੋਰ 

 

ਭਾਗ ਅ) 



21. ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵ� ਚ ਕੋਈ ਇ�ਕ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ? 

22. ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਿਕੰਨ�  ਪੜਾਵਾ ਿਵ� ਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ? 

23. ਇ�ਕ ਸੈੱਲ ਿਵ� ਚ ਿਕੰਨ�  ਕਰੋਮੋਜ਼ੋਮਜ਼ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ? 

24. ਸੰਵੇਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤ ੋਬਾਦ ਕਦ, ਖਤਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ? 

25. ਗੁ� ਸਾ ਇ�ਕ ਿਰਣਾਤਮਕ ਸੰਵੇਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

26. ਬ� ਿਚਆ ਦੇ ਸੰਵੇਗ ਕਦੇ ਨਹੀ ਬਦਲਦ ੇ(ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

27. ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲਂ◌ੋ ਲੜਕੇ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ (ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

28. ਸਮਾਯੋਜਨਾ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਵ�ਡੀ ਿਵਸ਼ੇਸਤਾ ਹੈ।(ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

29. ਬੁ� ਧੀ ਜਮ ਦਰੂ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹ ੈਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਸਹੀ/ 

ਗਲਤ) 

30. ਿਵਰਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇ�ਕ ਪ�ੀਭਾਸ਼ਾ ਿਲਖੋ। 

 

                    (ਭਾਗ-ੲ)         

31. ਿਸ਼ਸੂ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ  ਕਰੋ। 

32. ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦੋ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਸ਼ੇਸਤਾਵਾ ਿਲਖੋ। 

33. ਸੰਵੇਗ ਸਮL ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਵੈ ਨਾੜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਿਵ� ਚ ਕੀ ਿਵਘਨ ਪੈਦਾ ਹੈ? 

34. ਅਲਫਾ ਿਦਮਾਗ ਤਰੰਗਾ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ? 

35. ਬਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਿਕਸੇ ਇ�ਕ ਕਾਰਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ? 

36. ਿਵਰਸੇ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ? 

37. ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇ�ਕ ਿਵਸੇਸਤਾ ਿਲਖੋ। 

38. ਗਰੁਪਡ ਡੈਟਾ ਲਈ ਮੀਨ ਦਾ (mean) ਫਾਰਮੂਲਾ ਿਲਖੋ। 

 

                               (ਭਾਗ-ਸ)                  

39. ਬੁ� ਧੀ ਦ ੇਦੋ ਕਾਰਕ ਿਸਧ ਤ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ 

                                ਜ  

ਬੁ� ਧੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵ� ਚ ਿਵਰਸਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹ�ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜ  ਵਾਤਾਵਰਣ, ਦਲੀਲ ਸਿਹਤ ਿਲਖੋ। 

40. ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤ ੋਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾ ਿਲਖੋ। 

                                ਜ  

ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦ ੇਮਨ�  ਿਵਸ਼ੇਲਸ਼ਨ ਿਸਧ ਤ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ। 

 

 

 

 



41. ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਡੈਟਾ ਤੋ ਮ� ਧਮਾਨ (mean) ਕ�ਢੋ। 

c-i f 

19 – 21 1 

16 – 18 3 

13- 15 5 

10 – 12 4 

7 – 9 2 

4 – 6 1 

      N = 16 

                         ਜ  

     4ਪਰ ਿਦ� ਤੇ ਡੈਟ  ਤੋ ਮ� ਧ ਅੰਕਮਾਨ (median) ਕਢੋ। 

42. ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਡKਟਾ ਦਾ ਚਤੁਰਥ ਅੰਸ਼ (QD) ਿਵਚਲਨ ਕ�ਢੋ. 

c-i F 

70 – 71 2 

68 – 69 2 

66 – 67 3 

64 - 65 4 

62 – 63 6 

60 – 61 7 

58 – 59 5 

56 – 57 4 

54 – 55 2 

52 – 53 3 

50 – 51 2 

                                             N = 40 

                        ਜ  

4ਪਰ ਿਦ� ਤ ੇਡKਟਾ ਤ, ਪ�ਮਾਣਕ ਿਵਚਲਨ (S.D) ਕ�ਢੋ। 


