
ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਾਲ 2021-22 

ਟਰਮ-1 

ਸ਼�ੇਣੀ-12 

ਿਵਸ਼ਾ – ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨ 

ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ 

 

ਕੁੱ ਲ ਅੰਕ 35       ਸਮ# : 1 ਘੰਟਾ 

 

1. ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਮਾਿਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ……………………..ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

(1) ਮਾਿਪਆ ਂ       (2) ਦੇਿਖਆ     

(3) ਸੁਿਣਆ        (4)  ਚਿਖਆ 

2. ਿਕਸੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮ# ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

(1) 12 ਤ5 16 ਅਤੇ 15 ਤ5 21 ਸਾਲ ਤੱਕ     (2) 11 ਤ5 17 ਅਤੇ 13 ਤ5 19   

(3) 3 ਤ5 6 ਅਤੇ 6 ਤ5 12       (4) 10 ਤ5 16 ਅਤੇ 12 ਤ5 18 

3. ਜਦ5 ……………………ਆ ਜ#ਦੀ ਹੈ ਤ# ………………………..ਰੁਕ ਜ#ਦਾ ਹੈ ਜਦ5 ਿਕ ……………………..ਨਹ: ਰੁਕਦਾ ਬਲਿਕ ਸਾਰੀ 

ਉਮਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।  

(1) ਵਾਧਾ ਪ�ੱ ਪਕਤਾ ਿਵਕਾਸ       (2) ਪ�ਪੱਕਤਾ ਿਵਕਾਸ, ਵਾਧਾ    

(2)  ਿਵਕਾਸ, ਵਾਧਾ, ਪ�ਪੱਕਤਾ      (4) ਪ�ਪੱਕਤਾ, ਵਾਧਾ ਿਵਕਾਸ 

4. ਿਸ਼ਸ਼ੂ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮ# ……………………………ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

(1) ਿਤੰਨ        (2) ਪੰਜ   

 (3) ਸੱਤ         (4)  ਦੱਸ 

5. ਸੰਵੇਗ ਤ5 ਭਾਵ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ …………………………….ਤ5 ਹੈ।  

(1) ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ         (2) ਬੁੱ ਧੀ    

(3) ਉਤੇਿਜਤ ਦਸ਼ਾ        (4) ਸੋਚ 

6. ਮਰਦ# ਿਵੱਚ …………………..ਕਰੋਮਸੋੋਮ (Chromosome) ਪਾਇਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ।  

(1) XX        (2) XY   

(3) XZ         (4) YO 



7. ਿਕਸ ਮਨੌਿਵਿਗਆਨੀ ਨM  ਅਰਧ ਚੇਤਨ ਮਾਨ (sub-conscious mind) ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਖਸੀਅਤ ਦੇ ਿਸਧ#ਤ 

ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

(1) ਪੈਵਲਬ        (2) ਫਰਾਇਡ     

(3) ਕੋਹਲਰ         (4) ਥਾਰਨਡਾਇਕ 

8. ਬੁੱ ਧੀ ਦਾ ਦੋ ਕਾਰਕੀ ਿਸਧ#ਤ …………………………….ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  

(1) ਯੰੂਗ         (2) ਮਾਸਲੋ   

(3) ਸਪੀਅਰਮVਨ         (4) ਵਾਟਸਨ 

9. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਿਵੱਚ ……………………….ਸੰਵੇਗ ਦੀ ਿਕਸਮ ਨਹ: ਹੈ।  

(1) ਬੁੱ ਧੀ        (2) ਡਰ    

(3) ਖੁਸ਼ੀ         (4) ਗੱੁਸਾ  

10. ਬੁੱ ਧੀ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਕੀ ਿਸਧ#ਤ ਿਵੱਚ ……………………………..ਅਤੇ ……………………………..ਦੋ ਕਾਰਕ ਪਾਏ ਜ#ਦੇ ਹਨ।  

(1) L,P         (2) G, S  

(3) H, M        (4) X, Y 

11. ਗੱੁਸੇ ਦੇ ਸੰਵੇਗ ਦੌਰਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ……………………….ਪਿਰਵਰਤਨ ਨਹ: ਪਾਇਆ ਜ#ਦਾ ।  

(1) ਿਦਨ ਦੀ ਧੜਕਨ ਦਾ ਵਧਣਾ       (2) ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ   

(3) ਸਾਹ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਵਧਣਾ       (4) ਕੱਦ ਵਧਣਾ 

12. ਈਰਖਾ  …………………………….ਦੀ ਿਕਸਮ  ਹੈ।  

(1) ਬੁੱ ਧੀ        (2) ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨ  

(3) ਸੰਵੇਗ         (4) ਿਸੱਖਣਾ  

13. ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਉਮਰ ………………ਪ�ੀਖਣਾ  ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

(1) ਸ਼ਖਸੀਅਤ        (2) ਬੁੱ ਧੀ  

(3) ਸੰਵੇਗ         (4) ਸੋਚ 

14. ਕੋਈ ਸੰਵੇਗ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮb ਇੱਕ ਿਕ�ਆਤਮਕ  ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਕਸ ਦੇ ਹਨ।  

(1) ਯੰਗ         (2) ਵੱੁਡਵਰਥ   

(3) ਬੋਿਰੰਗ ਅਤੇ ਫੀਲਡ        (4) ਥਾਰਨਡਾਈਕ 

15. ਡੁਰ ਦਾ ਸੰਵੇਗ ਸਭ ਤ5 ਪਿਹਲ# ਿਕਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

(1) ਿਕਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ       (2) ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ   

(3) ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ      (4) ਪ�ੋੜ ਅਵਸਥਾ 



16. ……………… ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਆਿਦ ਸੰਵੇਗ 6-7 ਮਹੀਿਨਆ ਂਿਵੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜ#ਦਾ ਹੈ।  

(1) ਵੱੁਡਵਰਥ        (2) ਿਲਊਬਾ    

(3) ਗੇਟਸ        (4) ਯੰਗ 

17. ਜ਼ੇਮਜ-ਲ#ਜੇ ਦਾ ਸੰਵੇਗ ਬਾਰੇ ਿਸਧ#ਤ ਕਦ5 ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।  

(1) 1180       (2) 1927  

(3) 1934       (4) 1942 

18.  ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਵੇਗ# ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨ# ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ……………………………. ਿਸਹਤ ਤੇ ਪ�ਭਾਵ 

ਪਾeਦਾ ਹੈ।  

(1) ਸਰੀਰਕ       (2) ਮਾਨਿਸਕ  

(3) ਬੌਿਧਕ     (4) ਭਾਵਨਾਤਮਕ 

19.  ਸਵੈ ਕਲਪਨਾ ਿਕੰਨM  ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

(1) ਦੋ        (2) ਚਾਰ  

(3) ਛੇ         (4) ਅੱਠ 

20. ਬੁੱ ਧੀ ਦਾ ਦੋ ਕਾਰਕੀ ਿਸਧ#ਤ ਕਦ5 ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ? 

(1) 1927       (2) 1904    

(3) 1912       (4) 1942 

21. ਬੁੱ ਧੀ ਲਚਕੀਲੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸhਦ ਿਕਸੇ ਨM  ਕਹੇ? 

(1) ਸਪੀਅਰਮੈਨ       (2) ਥਰਸਟਨ   

(3) ਬਰਟ       (4) ਜਲੋਟਾ 

22. ਬੁੱ ਧੀ ਦਾ ਬਹੁ ਕਾਰਕੀ ਿਸਧ#ਤ ਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ? 

(1) ਸਪੀਅਰਮੈਨ      (2) ਥਰਸਟਨ  

 (3) ਬਰਟ     (4) ਮੁੱ ਰੈ 

23. ਬੁੱ ਧੀ ਫਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ5 ਸਭ ਤ5 ਪਿਹਲ# ਿਕਸਨM  ਕੀਤੀ? 

(1) ਸਪੀਅਰਮਨ      (2) ਿਵਲੀਅਮ ਸਟਰਨ  

 (3) ਬਰਟ      (4) ਥਰਸਟਨ 



24. ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕ ੇਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਨੰੂ ਸ਼ਕਸ਼ੀਅਤ ਿਕਹਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਕਸ ਦੇ 

ਹਨ? 

(1) ਵੱੁਡਵਰਥ          (2) ਬੋਿਰੰਗ    

(3) ਆਈਜ਼Vਕ         (4) ਬਰਟ 

25. ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸੈਲਫ ਦਾ ਿਸਧ#ਤ ਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  

(1) ਕਾਰਲ ਰੋਜਰ         (2) ਫੋਮ   

(3) ਕੈਟਲ        (4) ਪਰਾਇਡ 

26. ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਪੜiਾਵ# ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ।  

(1) ਦੋ          (2)  ਿਤੰਨ   

(3) ਚਾਰ         (4) ਪੰਜ 

27. ਇੱਕ ਸੈjਲ ਿਵੱਚ …………………………….ਕਰੋਮੋਸੋਮ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  

(1) 23          (2) 46 

(3) 92         (4) 108 

28. ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ ਆਈ ਿਕਊ ਰVਜ …………………………………ਤ5 ………………………………….ਦਰਿਮਆਨ ਪਾਈ ਜ#ਦੀ ਹੈ।  

(1) 15 ਤ5 35         (2) 25 ਤ5 50    

(3) 85 ਤ5 115         (4) 120 ਤ5 140 

29. ਿਵਕਾਸ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾਲ kਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ …………………………..ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

(1) ਿਵਕਾਸ          (2) ਵਾਧਾ   

(3) ਸਮਾਿਜਕ ਤੱਤ        (4) ਬੌਿਧਕ 

30. ਮੁੱ ਢਲੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮ# …………………………. ਸਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

(1) 6 ਤ5 12        (2) 3 ਤ5 12   

(3) 3 ਤ5 6        (4) 1 ਤ5 12 

31. ਔਰਤ# ਿਵੱਚ ……………………………….ਕਰੋਮੋਜੋਨ ਪਾਇਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ।  

(1) XX          (2) XY  

(3) XZ          (4) YO 

32. ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਕੰਨM  ਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

(1) ਦੋ          (2) ਚਾਰ    



(3) ਪੰਜ        (4) ਸੱਤ 

33. ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਮਨ�  ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਿਸਧ#ਤ ਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ? 

(1) ਫਰਾਇਡ          (2) ਐਡਲਰ   

(3) ਜੁੰ ਗ           (4) ਆਈਜੰਕ 

34. ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਮਨ�  ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਿਸਧ#ਤ ਨੰੂ ਿਕੰਨM  ਪੜਾਵ# ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

(1) ਿਤੰਨ          (2) ਪੰਜ   

(3) ਸੱਤ         (4) ਨ�  

35. ਥੀਮੈਿਟਜ ਐਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ? 

(1) ਹਰਮਨ ਰੋਰਸ਼ਾਹ        (2) ਮੁਰਰੇ   

(3) ਫਰਾਇਡ          (4) ਮਾਰਗਨ 


