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એકમ : ૧ મનોવૈ ાિનક પર ણનો પાયો 

૧.૧ મનોવૈ ાિનક પર ણની યા યા, ઐિતહાિસક પ ર ે ય અન ેમનોવૈ ાિનક 

 પર ણની લા ણકતા 

૧.૨ કસોટ  પસદંગી અને કસોટ ુ ંસચંાલન  

૧.૩ મનોવૈ ાિનક પર ણના પ રણામોન ેઅસર કરતા પ રબળો 

૧.૪ મનોવૈ ાિનક પર ણનો ઉપયોગ કરવા ગે ુ ંનીિતશા  

એકમ : ૨ ુ પર ણ 

૨.૧ IQ પર ણ અને IQ ની ગણતર  માટની યા યા અન ેધોરણો 

૨.૨ IQ ટ ટની લા ણકતાઓ 

૨.૩ IQ ટ ટના કાર 

૨.૪ ારં ભક વય ેઅને ુ ત વય ેIQ પર ણમા ંસમ યાઓ 

એકમ : ૩ ટોડલસ અને બાળક માટ પર ણો 

૩.૧ ગેસેલ કલ 

૩.૨ બેલી કલ ઓફ ઇ ફ ટ ડવલપમે ટ 

૩.૩ બાળકોની મતાઓ માટનો મકેકાથ  કલ 

૩.૪ જુરાતમા ંબાળકના િવકાસ માટનો માપદંડ: ધુા દસાઈનો માપદંડ 

એકમ : ૪ અ ય મનોવૈ ાિનક પર ણો 

૪.૧ ભા ટયાની કસોટ  

૪.૨ બે ડર ગે ટા ટ ટ ટ 

૪.૩ લેના ના એ ટટ ડુ વગ કરણ પર ણ 

૪.૪ માયરની એ થે ટક ઇ ટ લજ સ અને એ થે ટક જજમે ટ કલ   
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