
 

 
 
 
 
 
 
 
Directions: Attempt the MOCK EXAM and Verify Your Answers (NOTE : Keep Visiting 
for Latest Updates) 
 

1. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲ ಿಯಾವುದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣ 

1) ಪ್ರಗತಿಪ್ರತೆ 
2) ಚಲನಾತ್ಮಕತೆ 

3) ನಿಶ್ಚಲತೆ 
4) ನಿರಂತ್ರತೆ 

 

2. ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕನು ತನನ ಐದು ವಷಷದ ಮಗುವನುನ ಒಂದನೆೋ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೆೋಶ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಲು 
ಬ್ಯಸಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ ನಿೋವು ನಿೋಡುವ ಸಲಹೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂಶದ ಮೋಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತತದೆ 
1) ಅಭಿಪೆರೇರಣೆ 
2) ಪ್ಕವತೆ 

3) ಶ್ೃತಿ 

4) ಆಸಕಿ್ತ 

 

3. ವಿದಾಾರ್ಥಷ ಮೋಹನನ ದೆೈಹಿಕ ವಯಸುು 10 ವಷಷಗಳಾಗಿದುು, ಅವನ ಮಾನಸಿಕ ವಯಸುು 8 ವಷಷಗಳಾಗಿದುರೆ, 
ಅವನ ಬ್ುದ್ಧಿ ಶಕ್ತತ ಸೂಚಾಾಂಕವು 
1) 80 
2) 120 

4) 100 
3) 140 

 

4. ಆನುವಂಶೋಯ ಗುಣಗಳನುನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯುಾವ ನಿಜವಾದ ಜೆೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು  
1) ವರ್ಣ ತ್ಂತ್ುಗಳು 
2) ಬೇಜಾರ್ುಗಳು 

3) ಗುಣಾರ್ುಗಳು 
4) ಅಂಡಾರ್ುಗಳು 

 

5. ವತಷನೆಯನುನ ಅತಾಂತ ವಸುತನಿಷಠ ಹಾಗೂ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಾಯನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ  

1) ಅವಲೆ ೇಕನ 

2) ವಯಕಿ್ತ ಅಧ್ಯಯನ 

3) ಪಾರಯೇಗಿಕ ವಿಧಾನ 

4) ಅಂತ್ರಾವಲೆ ೇಕನ 

 

6. ಸಾಮಾಜಿಕ - ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸಿದಾಿಂತವನುನ ನಿೋಡಿದವರು  
1) ಬಂಡ ರ 
2) ಬ ರನರ್ 

3) ಆಲಬರ್ಟಣ ಎಲ್ಲಿಸ್ 
4) ವೆೈಗೆ ೇಟ್ಸ್ಕಿ 

 
7. ನೆೈತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಿದಾುಂತವನುನ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಧಸಿದವರು 
1) ಕೆ ರೇಲ್ ಬರ್ಗಣ 2) ಪಿಯಾಜೆ 
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3) ಬ ಯನರ್ 4) ಗಾಯನೆ 
 
8. ಲ್ಲಂಗ ತಾರತಮಾಕೆೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ 
1) ಸೆನೇಹಿತ್ರು 
2) ಸಂಬಂಧಿಕರು 

3) ಪೇಷಕರು 
4) ಪೇಷಕರು ಮತ್ು ಿಶಿಕ್ಷಕರು 

 
9. ಬ್ಡಮಕೆಳನುನ ಶಾಲೆಗೆ ಆಕರ್ಷಷಸಲು ಅನುಸರಿಸುವ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ 
1) ಉಚಿತ್ ಶಿಕ್ಷರ್ 
2) ಉಚಿತ್ ಮಧಾಯಹ್ನದ ಟ ವಯವಸೆೆ 

3) ಉಚಿತ್ ಪ್ುಸಿಕ ಮತ್ು ಿಸಮವಸರ ವಿತ್ರಣೆ 
4) ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಿವೂ 

 
10. ಜಿೋನ್ ಪಿಯಾಜೆಯವರ ಜ್ಞಾನಾತಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೂರನೆೋ ಹಂತವು 
1) ಮ ತ್ಣಕಾಯಣಗಳ ಹ್ಂತ್ 
2) ಕಾಯಣಪ್ೂವಣ ಹ್ಂತ್ 

3) ಸಂವೆೇದನಾ ಗತಿ ಹ್ಂತ್ 
4) ಔಪ್ಚಾರಿಕ ಕಾಯಣಗಳ ಹ್ಂತ್ 

 
11. ಶಾಸಿರೋಯ ಕಲ್ಲಕೆಯನುನ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಧಸಿದವರು 
1) ಪಾವ್ಿೇವ್ 
2) ಸ್ಕಿನನರ್ 

3) ಥಾನೆ್ೈಣಕ್  
4) ಕೆ ೇಹ್ಿರ್ 

 
12. ಸೃತಿಯ ಪ್ರಕ್ತರಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹಂತಗಳ ಅನುಕರಮವು 
1) ಧಾರಣೆ, ದಾಖಲೆ, ಸಮರಿಸುವುದು, ಗುರುತಿಸುವುದು 
2) ದಾಖಲೆ, ಧಾರಣೆ, ಸಮರಿಸುವುದು, ಗುರುತಿಸುವುದು 
3) ಸಮರಿಸುವುದು, ದಾಖಲೆ, ಗುರುತಿಸುವುದು, ಧಾರಣೆ 
4) ಗುರುತಿಸುವುದು, ದಾಖಲೆ, ಧಾರಣೆ, ಸಮರಿಸುವುದು 
 
13, ಬ್ುದ್ಧಿಶಕ್ತತ ಸೂಚ್ಾಂಕದ ಹಂಚಿಕೆಯನುನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರೆೋಖೆಯು 
1) ಸಾಮಾನಯ ಸಂಭಾವಯತಾ ವಕರರೆೇಖೆ 
2) ಧ್ನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ ವಕರರೆೇಖೆ 

3) ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ ವಕರರೆೇಖೆ 
4) ದ್ವವಬಹ್ುಲಕ ವಕರರೆೇಖೆ 

 
14. ಜ್ಞಾನಾತಮಕ ವಿಕಾಸದ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲ ಿತಾಕ್ತಷಕ ಚಿಂತನೆ ಸಂಪ್ೂಣಷವಾಗಿ ವಿಕಾಸಗೊಳುುತತದೆ 
1) ಸಂವೆೇದನಾಗತಿ ಹ್ಂತ್ 
2) ಮ ತ್ಣಕಾಯಣಗಳ ಹ್ಂತ್ 

3) ಔಪ್ಚಾರಿಕ ಕಾಯಣಗಳ ಹ್ಂತ್ 
4) ಕಾಯಣಪ್ೂವಣ ಹ್ಂತ್ 

 

CLICK HERE & VISIT www.amkresourceinfo.com for Key Answers 

 

Subscribe Website by Clicking BELL ICON for Latest Updates 

http://www.amkresourceinfo.com/


 

15. ತರುಣರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಕಾಸಕೆೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ  
1) ಸಾಹ್ಸ ಪ್ರವೃತಿ ಿ
2) ಗುಂಪ್ು ರಚನೆ 

3) ಲೆೈಂಗಿಕ ಆಸಕಿ್ತ  
4) ವಿಮರ್ಾಣತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥಯಣ 

 
16. ಮಾನಸಿಕ ವಯಸಿುನ ಪ್ರಿಕಲಪನೆಯನುನ ಮಟ್ಟ ಮದಲು ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸಿದವರು ಯಾರು 
1) ಟಮಣನ್ 
2) ಆಲ್ಫ್ೆರಡ್ ಬೇನೆರ್ಟ 

3) ವಿಲ್ಲಯಂ ಸಟನ್ಣ 
4) ರೆೇವನ್ 

 
17. ಅತಾಹಂ ಈ ತತವದ್ಧಂದ ಪ್ರಭಾವಿಸಲಪಟ್ಟಟದೆ. 
1) ಸುಖಾನುಭವ 
2) ವಾಸಿವಿಕತೆ 

3) ನೆೈತಿಕತೆ 
4) ತಾಕ್ತಣಕತೆ 

 
18. ವತಷನಾ ಸಮಸೆಾಯ ಮಕೆಳನುನ ಅಧ್ಾಯನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು 
1) ಅಂತ್ರಾವಲೆ ೇಕನ  
2) ಪಾರಯೇಗಿಕ ಪ್ದಧತಿ 

3) ವಿೇಕ್ಷಣೆ 
4) ವಯಕಿ್ತ ಅಧ್ಯಯನ 

 
19, ಬ್ುದ್ಧಿಶಕ್ತತಯ ಕಾಯಷನಿವಷಹಣಾ ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯಲಪಡುವ ಸಾಮರ್ಥಾಷ 
1) ಕೆೈಚಳಕ 
2) ಭಾಷೆ 

3) ಸೃಜನಶಿೇಲತೆ 
4) ಸಂಖಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ್ 

 
20. ಮದುಳನುನ ಕಾಯಷಪ್ಟ್ುಗೊಳಿಸುವ ತಂತರವನುನ ಈ ವಿದಾಾರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವರು 
1) ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲ್ಲಯುವವರು 
2) ಸೃಜನಶಿೇಲ ಮಕಿಳು 

3) ಮಾನಸ್ಕಕ ಸವಾಲುಗಳುಳಳ ಮಕಿಳು 
4) ಅಪ್ೂರ್ಣ ಸಾಧ್ಕರು 

 
21. ವಿಷಯ ಪ್ರಚೊೋದಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆಯು (TAT) ಅಳೆಯುವುದು 
1) ಮನೆ ೇವೃತಿ ಿ 
2) ಸೃಜನಶಿೇಲತೆ 

3) ಬುದ್ವಧಶ್ಕಿ್ತ 
4) ವಯಕಿ್ತತ್ವ 

 
22. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆಯು ಕ್ತರಯಾ ಪ್ರಸೂತ ಅನುಬ್ಂಧ್ ಕಲ್ಲವನುನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ 
1) ವತ್ಣನೆಯ ಮಾಪಾಣಟು 
2) ಅಭಾಯಸಗಳನುನ ಬಡಿಸುವುದು 

3) ಕೆೇಳದೆಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯಿಸುವುದು 
4) ಪ್ರಿಕಲಪನೆ ಮ ಡಿಸುವುದು 
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23. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಒಂದು ಜೊತೆಯ ಅಂಶಗಳನುನ ಒಂದೆೋ ನಾಣಾದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಎಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ 
1) ಆಸಕಿ್ತ ಮತ್ುಿ ಅವಧಾನ  
2) ಆಸಕಿ್ತ ಮತ್ುಿ ಪ್ರಿಕಲಪನೆ 

3) ಪ್ರಿಪ್ಕವತೆ ಮತ್ು ಿಪೆರೇರಣೆ 
4) ಮನೆ ೇಭಾವ ಮತ್ುಿ ಪ್ರಿಪ್ಕವತೆ 

 
24. ಸೆೈಕಲ್ ಕಲ್ಲಕೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಲ್ಲಕಾ ವಿಧಾನಕೆೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ  
1) ರ್ಾಸೆ ಪೇಕಿ ಕಲ್ಲಕೆ 
2) ಕ್ತರಯಾಜನಯ ಕಲ್ಲವು 

3) ಒಳನೆ ೇಟ ಕಲ್ಲವು 
4) ಪ್ರಯತ್ನ -ಪ್ರಮಾದ ಕಲ್ಲವು 

 
25. ಒಂದು ಯಂತರವನುನ ರಿಪೆೋರಿ ಮಾಡುವ ತಂತರವು, ಒಂದು ಕಾರನುನ ಓಡಿಸಲು ನೆರವಾಗುವುದ್ಧಲಿ. ಇದು ಯಾವ 
ರಿೋತಿಯ ಕಲ್ಲಕೆಯ ವಗಾಷವಣೆ  
1) ಧ್ನಾತ್ಮಕ ವಗಾಣವಣೆ 
2) ಋಣಾತ್ಮಕ ವಗಾಣವಣೆ 

3) ಶ್ೂನಯ ವಗಾಣವಣೆ  
4) ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಿವೂ 

 
26. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನಾ ಮಕೆಳೊೆಡನೆ ವಿಶೆೋಷ ಮಕೆಳನುನ ಸೆೋರಿಸಿ ನಿೋಡುವ ಶಕ್ಷಣವು 
1) ವಿರ್ೆೇಷ ಶಿಕ್ಷರ್  
2) ಔಪ್ಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷರ್ 

3) ಅನೌಪ್ಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷರ್  
4) ಸಮನವಯ ಶಿಕ್ಷರ್ 

 
27. ಡಿಸ್ಕಾಾಲುೆಲ್ಲಯಂ ಎಂಬ್ ಸಮಸೆಾಯು ಯಾವುದಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದೆ 
1) ಓದುವುದು 
2) ಬರೆಯುವುದು 

3) ಅಂಕಗಣಿತ್ 
4) ಕಾಗುಣಿತ್ 

 
28. ಸೃಜನಶೋಲತೆಯು ಯಾವ ಅ೦ಶದ ಮೋಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ 
1) ಬಹ್ುಮುಖ ಚಿಂತ್ನೆ  
2) ಏಕಮುಖ ಚಿಂತ್ನೆ 

3) ವಿವೆೇಚನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತ್ನೆ  
4) ಅಮ ತ್ಣ ಚಿಂತ್ನೆ 

 
29. ತರುಣರ ವಿಕಾಸಾತಮಕ ಕಾಯಷಗಳನುನ ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸಿದವರು ಯಾರು 
1) ಹ್ಾಯವಿರ್ಗ ಹ್ಸ್ಟಣ  
2) ಸಾಪಾನಿ ಹ್ಾಲ್ 

3) ಹ್ರ್ ಲಾಕ್ 
4) ಹ್ಾಯಡ್ ಫೇಲ್ ್

 
30. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನುನ ಕ್ತರಯಾ ಸಂಶೆ ೋಧ್ಕನ ಕಣುು ಎಂದು ಕರೆಯುತಾತರೆ 
1) ಸಂಭವನಿೇಯ ಕಾರರ್ಗಳ ವಿರ್ೆಿೇಷಣೆ 
2) ನಿದ್ವಣಷಟಗೆ ಳಿಸ್ಕದ ಸಮಸೆಯ 

3) ಕಾಯಣ ಯೇಜನೆ 
4) ಕ್ತರಯಾ ಪಾರಕಲಪನೆ 
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