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प्रश्नसांच- अांतगगत पररक्षा 2020 (सत्र - III) 

वगग :- SYBA         यवषि :- मानवी यवकासाचे मानसशास्त्र 

 

1) व्िक्तीच्िा गर्ागशिापासून ते मतृ्िूपिंत िोणाज्िा शारीररक, मानयसक यवकासाचा केलेला  

    अभ्िास म्िणजे? 

    अ) मानवयवकासाचा अभ्िास   ब) वौवायिक जीवनाचा अभ्िास  क) समाजाचा अभ्िास  ड) पररवेशाचा अभ्िास 

2) यवकासाची गती व यदशा एकच असावी तरी त्िामध्िे --------------------------------यदसून िेते. 

    अ) समानता   ब) यवयवधता  क) यर्न्नता  ड) एकता 

3) यवकास िी सतत चालणारी -------------------------------- आि.े 

   अ) अवस्था   ब) प्रयििा  क) पािरी ड) पररपक्वता 

4) पररपक्वता व अनुर्व िाांच्िा पररणामातून घडून िेणाज्िा प्रगयतसुचक मायलकेला --------------------- म्िणतात. 

   अ) यवकास   ब) प्रगती क) पररवतगन ड) वाढ 

5) यवकासाचा सांबांध --------------------------------जोडला जातो. 

   अ) पररयस्थतीशी  ब) विोमानाशी  क) प्रगतीश ड) उत्पन्नाशी 

6) वाढ आयण यवकास िा दोन्िी सांकल्पना सवगसामान्ि व्िक्ती -------------------------------- अथागने वापरतात. 

   अ) एकाच   ब) यर्न्न  क) समरूप  ड) यवयवध 

7) िरलॉकच्िा मते वाढ िी एक -------------------------------- बदल आि.े 

   अ) गुणात्मक   ब) यवकासात्मक क) सांख्िात्मक  ड) वतगनात्मक 

8) यवकासाचे सिजपणे -------------------------------- करता िेत नािी. 

   अ) मापन   ब) बेरीज  क) प्रयििा  ड) बदल 

9) यवकास िा व्िक्तींच्िा -------------------------------- व्िक्त िोत असतो. 

   अ) उत्पन्नातून   ब) प्रगतीमधनू  क) पररवतगनातून  ड) वतगनातून 

10) यवकासामळेु व्िक्ती प्राप्त पररयस्थतीशी सिजपणे -------------------------------- करू शकते. 

   अ) समािोजन   ब) पादािन  क) मापन  ड) बदल 

11)  जन्मत: मानवी अपत्ि ि ेमानवी देि धारण केलेला केवळ --------------------------------गोळा असतो. 

   अ) स्वतांत्र   ब) शररराचा  क) िाडमासाांचा  ड) समाजाचा 



 

12) वधृ्दावस्थेत मेंदपेूशीतील ज्िासामळेु त्िाांच्िा -------------------------------- कािागवर प्रर्ाव पडतो. 

   अ) बौद्धीक    ब) आयथगक  क) सामायजक  ड) शौक्षयणक 

13) व्िक्तीच्िा यवकास प्रयििेत असणारा मित्वाचा र्ाग म्िणजे ----------------------------- यवकास िोि. 

    अ) आयथगक    ब) सामायजक      क) बोधात्मक   ड) आिमकत्व 

14) बोलण्िाची क्षमता िी ----------------------------- यवकासावर अवलांबुन असते. 

    अ) मेंद ू     ब) तोंड      क) यजांर्   ड) र्ाषा 

15) मानवी यवकासात र्ावना व्िक्तीमत्व आयण सामायजक सांबांधाच्िा यवकासाला -------------------------------- यवकास म्िणतात. 

   अ) आयथगक    ब) शारररीक      क) मनोसामायजक  ड) समािोयजत 

16) र्ावयनक यवकासात अग्रेसर असलेली मुले सिजपणे यजवनात िशस्वी -------------------------------- करतात. 

   अ) समािोजन    ब) आिमन       क) सांवाद   ड) तलाव 

17) --------------------------------मळेु क्षमता असूनिी यवकासावर मिागदा िेतात. 

   अ) पौसा    ब) न्िूनगांड       क) यशक्षण  ड) तणाव 

18) आपात्िा क्षमताांचे िोग्िवेळी प्रगदीकरण करणे म्िणजे. 

   अ) पररपक्वता ब) यशक्षण       क) समािोजन ड) उत्पन्न 

19) अनुवांशवादी मानशास्त्रज्ञ -------------------------------- मित्त्व देतात. 

   अ) अनुवांश   ब) आिमकता       क) उत्पन्न  ड) यशक्षण 

20) यसग्मांड फ्रॉईड िशांनी मनोलैंयगक यवकासाच्िा --------------------------------अवस्था साांयगतल्िा. 

   अ) 3   ब) 5        क) 7  ड) 9 

21) यपिोजे िाांनी -------------------------------  प्रयििेला यवकासाच्िा कें द्रस्थानी मानले आिे. 

   अ) यवचार  ब) वाढ        क) न्िुनर्ाव ड) पुरस्कार 

22) मनोयवशे्लषणाचा यसध्दाांत ---------------------------------िाांनी माांडला आि.े 

   अ) यसग्मड फ्रईड ब) यपिोजे       क) एररक्सन ड) प्ॉॉव्ि लॉिग 

23) बोधात्मक यवकास िा यसध्दाांत --------------------------------िाांनी माांडला आि.े  

   अ) यसग्मड फ्रईड ब) यपिोजे       क) एररक्सन ड) प्ॉॉव्ि लॉिग 

24) मनोसामायजक यवकास िा यसध्दाांत --------------------------------- िाांनी माांडला आि.े  

   अ) यसग्मड फ्रईड ब) यपिोजे       क) एररक्सन ड) प्ॉॉव्ि लॉिग 

 



25) ईदचे कािग -------------------------------- नुसार चालते. 

   अ) सुखतत्त्वानुसार ब) वास्तवादीनुसार       क) नौयतक तत्व ड) सामान्ितत्व 

26) अिांमचे कािग -------------------------------- तत्त्वानुसार चालते. 

   अ) सुख  ब) वास्तववादी  क) नौयतक ड) सामान्ि 

27) पराअिांमचे कािग -------------------------------- तत्त्वानुसार चालते. 

   अ) सुख  ब) वास्तववादी  क) नौयतक ड) सामान्ि 

28) एकाच समिुाचा दीघगकाळ व िमािमाने िेणाज्िा यवकास अवस्थाांचा अभ्िास ------------------------------- िा पध्दतीत केला जातो. 

   अ) अनुकालीक ब) छेदक  क) अनुियमक  ड) प्रिोग 

29) यवयवध विोगटातील बिुसांख्िा व्िÜक्तच्िा िा प्रिोग वतगनाचा अभ्िास ------------------------------- िा पध्दतीत केला जातो. 

   अ) अनुकालीक ब) छेदक  क) अनुियमक  ड) प्रिोग 

30) अनुकालीक व छेदक पध्दतीतील उपिुक्त बाबींचा सांयमश्र यवचार ------------------------------- िा पध्दतीत केला जातो. 

   अ) अनुकालीक ब) छेदक  क) अनुियमक  ड) प्रिोग 

31) अनुवांश िांत्रणेत मातायपत्िाांची गुणवौयशष्टिे  गर्गधारणेच्िावेळी -------------------------------  यमळतात. 

    अ) बालकाला ब) मातेला  क) यपत्िाला  ड) िापौकी नािी 

32) DNA ची रचना ------------------------------- सारखी असते.  

     अ) अांडे  ब) गोलाकार  क) यशडीसारखी  ड) आिाताकृती 

33) फयलतपेशीचे यवर्ाजन िोऊन यतचे दोन समान र्ाग िोतात व ते स्वतांत्रपणे यवकयसत िोतात िालाच ------------------------------- म्िणतात. 

     अ) एकयबज जुळे ब) अनेकयबजजुळे क) यतळे  ड) िापौकी नािी 

34) यियबज जुळिाांपेक्षा एक यबज जुळिाांमध्िे ------------------------------- यदसून िेते. 

     अ) फरक  ब) साम्ि   क) आिमकता  ड) समािोजन 

35) एकाकी मलुाांपेक्षा जुळिा मुलाांमध्िे वतगन समस्िा ------------------------------- यदसून िेतात. 

     अ) कमी   ब) यवयवध  क) अयधक   ड) अयजबात नािी 

36) आईवयडलाांच्िा गुणवौयशष्टिाचे सांिमण जन्मणाज्िा बालकामध्िे िोणाज्िा प्रयििेला असे म्िणतात. 

     अ) गर्गधारणा ब) अनुवांश  क) DNA   ड) रेतपेशी 

37) गर्गधारणा झाल्िापासून ते बाळाच्िा जन्म िोईपिंतचा काळ म्िणजे? 

     अ) जन्मपुवगकाळ   ब) गर्गधारणा  क) बाल्िावस्था   ड) अर्गकावस्था 

38) जन्मपुवगक कालावधीचे अभ्िासासाठी ------------------------------- र्ाग पाडले आि.े 

     अ) दोन   ब) तीन  क) चार   ड) पाच 



39) गर्ागवस्थेचा शेवटचा टप्पार म्िणजे 

     अ) बाळाचा जन्म  ब) गर्ागवस्था  क) अर्गकावस्था  ड) शौशदावस्था 

40) साधारणत: जन्माचे -------------------------------  प्रकार यदसून िेतात. 

     अ) 2   ब) 3  क) 4    ड) 5 

41) आईचे दधू बाळासाठी -------------------------------असते. 

     अ) सवोत्तम  ब) घाटक क) बोधयनक  ड) िापौकी नािी 

42) स्तनपान करताांना आई बाळाला जवळ घेते. त्िामळेु बाळाला ------------------------------- वाटते. 

     अ) असुरयक्षत ब) सुरयक्षत  क) र्ावयनक   ड) बोधयनक 

43) नवजात अवस्था िी साधारणत: ------------------------------- यदवसाांची मानली जाते. 

     अ) 10 यदवस ब) 15 यदवस क) 20 यदवस   ड) 25 यदवस 

44) शौशवावस्थेचा कालखांड -------------------------------वषागपिंत असतो. 

     अ) 2   ब) 3  क) 4    ड) 5 

45) मेंदतूील ------------------------------- िांत्रणेच्िा यवकासातून र्ावनार्वु िेत असतात. 

     अ) यलांयवक   ब) 3  क) 4    ड) 5 

46) सुखद अथवा द:ुखद अनुर्तूी यनमागण करणाज्िा मनाच्िा बोधात्मक अनुर्तूीस -------------------------------म्िणतात. 

      अ) राग  ब) आिमकता  क) प्रेरणा ड) र्ावना 

47) जन्मणाज्िा अपत्िाांच्िा यलांग यनयितीसाठी ------------------------------- िा  घटक जबाबदार असतो. 

      अ) माता         ब) यपता       क) आजी       ड) आजोबा 

48) जन्मपूवग यवकासाचा कालावधी साधारणत: ------------------------------- यदवसाांचा असतो. 

      अ) 280       ब) 290       क) 260      ड) 270 

49) जन्मपूवग यवकासात ------------------------------- िी पयिली अवस्था असते. 

      अ) अांडावस्था / बीजावस्था    2) क्षणावस्था     3) गर्ागवस्था,   4) बाल्िावस्था 

50) जेव्िा स्त्रीला एकाचवेळी एकापेक्षा अयधक मुले िोतात त्िाांना -------------------------------म्िणतात. 

      अ) जुळी       ब) भ्रणू       क) बालके       4) ----------- 

51) अनुवांशासांदर्ागत ----------------------------- िाांनी केलेले सांशोधन मित्त्वाचे मानले (अनुवांशास्त्राचे जनक  मानतात.) 

       अ) मेंडोल       ब) जीन यपिाजे      क) पररकसन       ड) बडुस 

52) जन्मापासून दोन आठवड¶ॉापिंतच्िा कालावधीला ------------------------------- अवस्था म्िणतात. 

       अ) नवजात अवस्था    ब) शौशावस्था     क) यकशोरावस्था    ड) गर्ागवस्था 



53) जन्मापासून दोन आठवड¶ॉापासून ते 2 वषांपिंतच्िा कालावधी ------------------------------- िा अवस्थेचा असतो. 

        अ) नवजात अवस्था  ब) शौशावस्था,    क) यकशोरावस्था     ड) गर्ागवस्था 

54)  बोधयनक यवकासाचा यसध्दात ------------------------------- िाांनी प्रथम माांडला.  

         अ) जीन यपिाजे    ब) फ्राईड     क) मेंडोळ       ड) बांडुस 

55)  जन्मणाज्िा अपत्िामध्िे एकुण रांगसुत्र असतात. 

         अ) 46       ब) 23      क) 24       ड) 25 

56)  रडणे िा यििेचा उपिोग बाळ आपल्िा ------------------------- र्ागयवण्िासाठी करते. 

       अ) गरजा     ब) प्रयतयक्षप्त यििा      क) झोप       ड) िापौकी नािी 

57)  नवजात अवस्था िी यवकास अवस्थेची ------------------------- मानली जाते. 

        अ) पािरी     ब) गरज     क) प्रस्तावना       ड) छटा 

58)   शस्त्रयििा कराव्िा लागलेल्िा मुलाांच्िा यवकासावर ------------------------- िेव ुशकतात. 

        अ) मिागदा     ब) दडपण      क) सामान्ि      ड) िापौकी नािी 

59)   शौशस्वावस्थेत ------------------------कमी िोते. 

        अ) स्वावलांबन  ब) परावलांबन    क) र्ावयनकता      ड) आिमकता 

60)  कौटुांयबक यजवनामध्िे ------------------------- यनयमगतीला मित्वाचे स्थान असते.  

        अ) र्ावबांध        ब) आिमकता      क) मानयसकता      ड) सामायजकता 

 

61)  वि वषग 3 ते 13 िा वषांपिंतच्िा कालखांडाला ------------------------- म्िणतात. 

       अ) अर्गकावस्था   ब) नवजात अवस्था   क) बाल्िावस्था   ड) यकशोरावस्था 

62)  अभ्िासाच्िा दृष्टीने बाल्िावस्थेचे ------------------------- र्ागात यवर्ाजन केले आि.े 

 अ) 2           ब) 3       क) 4  ड) 5 

63) बाल्िावस्थेत दधुाचे दात पडून त्िा यठकाणी --------------------------दात िेतात. 

        अ) दधुाचे दात     ब) तात्पुरते      क) कािमस्वरुपी      ड) िापौकी नािी 

64) बाल्िावस्थेतील मलुाांना शाळेतील व घरातील -------------------------- मान्ि नसते. 

       अ) यशस्त    ब) आिमकता   क) सामायजकता     ड) गिृपाठ 

65)  बाल्िावस्थेतील विाला --------------------------वि दखेील म्िणतात. 

       अ) बालपण     ब) समस्िा     क) पररपक्व       ड) रायगट 

 



66)  बाल्िावस्थेत शरीराचा यवकास िोतो. तशी शारररीक -------------------------- यदसून िेते.  

       अ) आिमकता    ब) सामायजकता     क) मानयसकता      ड) प्रमाणबध्दता 

67) बाल्िावस्थेा  मेंद ूयवकासाची गती -------------------------- असते. 

       अ) मांद      ब) यतव्र      क) सामान्ि      ड) असामान्ि 

68) बाल्िावस्थेत मलुाांना शारररीक व मानयसक यवकासासाठी िोग्ि ----------------------ची गरज असते. 

       अ)    ब) बे्रड       क) आिार       ड) मासे 

69) बाल्िावस्थेत मोबाईल व सांगणकाच्िा वापरामळेु --------------------------दोष यनमागण  िोत आि.े  

      अ) मानयसक    ब) लट्ठपणा     क) दृष्टी व श्रवण     ड) कुपोषण 

70) कारक कौशल्ि यवकासासाठी पुवग बाल्िावस्था िा --------------------------कालखांड असतो. 

      अ) मिागदीत      ब) आदशग     क) यनकृष्ट      ड) समतोल 

71) शारररीक बदलामळेु पुवगबाल्िावस्थेत मलुाांमध्िे -------------------------- वाढते. 

       अ) अनाकषगक ता     ब) आकषगक ता    क) मानयसकता     ड) समायजकता 

 72)  खेळातून मलुाांना -------------------------- यमळतो. 

       अ) त्रास    ब) यनराशा    क) आनांद     ड) यशक्षा 

73)  खेळामळेु मलुाांच्िा शारररीक व --------------------------यवकासाला चालना यमळते. 

       अ) मानयसक    ब) र्ावयनक    क) शौक्षयणक    ड) सामायजक 

74)  वि वषग चार पासुन मुले -------------------------- शी खेळतात. 

       अ) मोठिासोबत   ब) समविस्क्      क) पालकाांशी     ड) िापौकी नािी 

75) उत्तर बाल्िावस्थेला मानसशास्त्र -------------------------- वि असे म्िणतात. 

       अ) टोळी    ब) बालक    क) प्रोढ       ड) अर्गक  

76)  बाल्िावस्थेत पालकाांक डून प्रोत्सािन न यमळाल्िास मुलाांची -------------------------- क्षमता यवकसीत िोत  नािी. 

       अ) कारक      ब) लट्ठपणा     क) अनुवांयशक     ड) पररसरीि 

77) उत्तर बाल्िावस्थेत शारररीक वाढ --------------------------गतीने िोते. 

        अ) यतव्र        ब) सामान्ि       क) सांथ       ड) अयतयतव्र 

78)  पुवग बाल्िावस्थेत र्ावना अयधक --------------------------असतात. 

       अ) यतव्र       ब) सांथ      क) मांद       ड) सामान्ि 

79)   उत्तर बाल्िावस्थेत मुले र्ावनाांवर -------------------------- ठेवण्िास यशकतात. 

        अ) आरोग्ि     ब) बुध्दीमत्ता     क) यनमांत्रण    ड) उत्साि 



80)  मलुाांच्िा एकुणच यवकासात --------------------------मित्व अनन्िसाधारण आि.े 

        अ) कुटूांबाचे   ब) समाजाचे    क) यशक्षणाचे    ड) यशक्षकाांचे 

81)  मानसशास्त्रज्ञ पालकत्वाचे  -------------------------- प्रकाशन यवर्ाजन करतात. 

       अ) दोन      ब) तीन     क) चार        ड) पाच 

82)  दृष्टीकोन  िा आिारातील --------------------------जीवनसत्वाच्िा कमतरतेमळेु यनमागण िोतो.  

        अ)  अ      ब) ब      क) क       ड) ड 

83)  बाल्िावस्थेचा कालखांड  ____ वि वषे िा असतो. 

         अ) 0 ते 2     ब) 9 ते 13     क) 12 ते 19     ड) 20 ते 40 

84) बाल्िावस्थेला --------------------------  चे वि असेिी म्िणतात. 

        अ) यजज्ञासेचे      ब) टोळी वि    क) समस्िा वि    4) वरील सवग  

85)  विाच्िा सिापिंत मेंदचूा यवकास प्रोढपणाच्िा -------------------------- िोतो. 

         अ) 20%       ब) 40%     क) 90%   ड) 100% 

86)  पुढीलपौकी -------------------------- ि ेर्ावनेचे प्रकार आि.े 

        अ) राग     ब) आनांद     क) द:ुख     ड) वरील सवग  

87) सामायजक अपेक्षाांप्रमाणे वतगन करण्िाची क्षमता म्िणजे - 

        अ) मानयसक यवकास   ब) सामायजक यवकास   क) र्ावयनक यवकास    ड) शारीररक यवकास  

88) पुढील पौकी िोग्ि मानली जाणारी पालकत्व शौली - 

      अ) िुकूमशािी     ब) मकु्त     क) यनष्ट्काळजी       ड) प्रमाण मानन्िा जोगे 

89)  -------------------- म्िणजे बालकाांच्िा शारररीक, मानयसक, वतगनात्मक पूवग अथवा अशत: दोष यनमागण िोणे. 

        अ) असथगता     ब) अयतझोप     3) यवकृती     4) यवकास  

90)  दसुज्िा व्िक्यॉतच्िा र्ाव-र्ावनाची बाांधात्मक पातळीवर िोणारी जाणीव म्िणजे-  

        अ) सिानुर्तूी      ब) तद्नरु्तूी     क) पे्रम    ड) स्नेि 

 

 


