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1) मनुष्य हा ...................... प्राणी आहे. 
 1. मानव 2. सामाजिक 3. व्यक्ती 4. यापैकी नाही 
2) मानवी वर्तनावर इर्राांचा नहेमीच ...................... असर्ो. 
 1. प्रभाव 2. वर्तन 3. घटक 4. यापैकी नाही 
3) मनुष्याच्या सवत प्रकारच्या सामाजिक वर्तनाशी सांबांधीर् असणार् या सहि प्रवतृ्ीांच े सांशोधन 
 करणारे शास्त्र म्हणिे ...................... मानसशास्त्र होय. 
 1. शैक्षजणक 2. सामाजिक  3. मुलभुर् 4. औद्योगिक 

4) सामाजिक मानसशास्त्राचे स्वरूप व त्याच्या अभ्यास पध्दर्ी ववचारार् घेर्ल्या र्री त्याची 
 ...................... ददसुन येर्े. 
 1. वैज्ञागनकर्ा 2. प्रभाव 3. वर्तन 4. यापैकी नाही 
5) व्यक्तीच्या सामाजिक वर्तनाचा अभ्यास करर्ाांना ...................... अनुभवावर  
 आधारीर् केला िार्ो. 
 1. वर्तन 2. वास्र्व 3. प्रेरणा 4. पुवतग्रह 

6) शास्त्राांमध्ये िे गनष्कर्त सांशोधनारु्न प्राप्त होर्ार् र्े ...................... असर्ार्. 
 1. सामाजिक  2. वैयक्तीक  3. सावतत्रीक 4. यापैकी नाही 
7) प्लेटोने आपल्या ...................... या ग्रांथार् मानवी स्वभाव व त्याच ेव्यवहार या सांदभातर् आपले 
 ववचार व्यक्त केले आहेर्. 
 1. पब्लीक 2. ररपब्लीक 3. लोकशाही 4. यापैकी नाही 
8) अॅररस्टाॅॅटलनांर्र समाि ववकासासांबांधी वववेचन करणारी व्यक्ती म्हणिे ...................... होय. 
 1. प्लेटो 2. हबातट 3. एवपयुरस 4. बेंथम 

9) रूसोच्या मर्ानुसार व्यक्ती ही िन्मर्ः ...................... असर्ो. 
 1. गनस्वाथी 2. स्वाथी 3. सामाजिक 4. प्राणी 
10) ...................... याांनी वैयक्तीक गभन्नरे्च्या गसध्दाांर् माांडला. 
 1. िाल्टन 2. रूसो 3. प्लेटो 4. बेंभम 

11) ...................... याांनी सवत प्रथम सामाजिक मानसशास्त्रावर पुस्र्क गलहील.े 



 1. प्लेटो 2. रूसो 3. आॅॅलपोटत 4. िाल्टन 

12) मानसशास्त्राची पदहली प्रयोिशाळा ...................... याांनी स्थापन केली. 
 1. मॅकडुिल 2. उांट 3. आॅॅलपोटत 4. रॉय 

13) सामाजिक मानसशास्त्राचा शास्त्रयुध्द अभ्यास भारर्ार् ...................... पासुन सरुू झाला. 
 1. 1920 2. 1925 3. 1930 4. 1915 

14) मानवी सामाजिक वर्तनाचा अभ्यास करणे हा ...................... मानसशास्त्राच्या मुख्य अभ्यास 
 ववर्य आहे.  

 1. शैक्षजणक  2. सामाजिक 3. गचदकत्सा 4. दिडा 
15) सामाजिक वर्तनाच्या ...................... पार्ळया आहेर्. 
 1. दोन 2. र्ीन 3. चार 4. यापैकी नाही 
16) व्यक्तीच्या प्रत्येक वर्तनामािे कोणर्ी र्री ...................... शक्ती कायत करर् असर्े.  

 1. वर्तन 2. प्रेरक 3. दृष्य 4. अदृष्य 

17) व्यक्ती इर्राांच्या अनेक सामाजिक बाबीांचे अगभवतृ्ीचे वर्तनाचे ...................... करर् असरे्. 
 1. अध्ययन 2. सांपादन 3. अनुभव 4. यापैकी नाही 
18) दसुर् या व्यक्तीच्या दकां वा समुहाच्या दहर्ाची कृर्ी स्वच्छेने करणे म्हणिे ...................... वर्तन 
 होय.  

 1. सामाजिक 2. शैक्षजणक  3. समािागभमुख 4. समग्र 

19) इर्राांना मदर् केल्यानांर्र ...................... वाटर्े. 
 1. समाधान 2. दःुख 3. ईश्या 4. गभन्नर्ा 
20) इर्राांचे दःुख स्वर्ःचे असल्यासारखे अनुभवने हे ...................... चे एक वैगशषे्ट आहे.  

 1. समाधान 2. र्द्नभूुर्ी 3. भावना 4. ववकास 

21) िी व्यक्ती आपल्याला अगधक िवळची वाटर्े अशाच व्यक्तीला ..................... केली िारे्. 
 1. मदर्  2. ओळख 3. नार्ेवाईक 4. वर्तन 

22) काही प्रसांि असे असर्ार् की ज्या दिकाणी मदर् वर्तनाची .................. िरि असरे्. 
 1. धडक 2. त्वरीर्  3. मोिया प्रमाणावर 4. सामान्य 

23) स्वर्ःच्या सामाजिक ...................... सािी इर्राांकडून सन्मान गमळववण्यासािी इर्राांना मदर् 
 केली िारे्. 
 1. प्रगर्ष्ठा 2. िवत 3. इज्िर् 4. वर्तन 

24) िरिु व्यक्तीला मदर् केल्यामुळे आपल्या स्वर्ःच्या ...................... भावना कमी होण्यास मदर् 
 होर्े. 
 1. सकारात्मक 2. नकारात्मक  3. आनांदी 4. यापैकी नाही 
25) प्रत्येक व्यक्ती कधी ना कधी ...................... वर्तन अनुभवर् असर्ो. 
 1. मदर् 2. प्रवास 3. खराब 4. चाांिले 



26) बोधनार्ुन व्यक्तीला एखाद्या घटनेकडे पाहण्याचा ...................... प्राप्त होर्ो. 
 1. अनुभव 2. दृष्टीकोन 3. अथत 4. बोध 

27) बोधगनक गसध्दाांर्ार् ...................... महत्व ददले िार्े. 
 1. सांवेदनाला 2. भावनेला 3. अनुभवाच े 4. पररजस्थर्ीला 
28) पॅव्हलाॅॅव्ह याांनी अगभिार् अगभसांधानाच्या प्रयोिावरून अध्ययनार् ...................... महत्व 
स्पश्ट  केले. 
 1. वर्तनाच े 2. साहचयातच े 3. अनुभवाच े 4. अगभसांधानाच े

29) िन्मर्ः बालकाचा मेंद ूहा ररकाम्या ...................... सारखा असर्ो.  

 1. वर्तन 2. गनरीक्षण 3. भाांडया  4. यापैकी नाही 
30) प्रेरणा प्रामुख्याने ...................... प्रकारच्या ददसुन येर्ार्. 
 1. दोन 2. र्ीन 3. चार 4. पाच 

31) व्यक्ती समािार् आवरर् असर्ाांना गर्चा ...................... सांबांध येर्ो. 
 1. एकाशी  2. दोघाांशी 3. अनेकाांशी 4. यापैकी नाही 
32) व्यक्तीच्या सामाजिक वर्तनाची मादहर्ी घेण्यासािी ...................... प्रदियेचा फार मोिा वाटा 
 असर्ो.  

 1. बोधात्मक 2. सकारात्मक  3. नकारात्मक 4. अध्ययनात्मक 

33) ...................... म्हणिे वेदनेंददयाांद्वारे होणार् या िाणीवेला अथत प्राप्त होणे. 
 1. वेदन 2. सांवेदन  3. बोधन  4. वर्तन 

34) कोणत्याही आांर्रदियेचे प्रभाववपण हे त्याांच्यार्ील ...................... अवलांबुन असर्े.  

 1. सांवेदनावर  2. वेदनावर 3. बोधनावर 4. वर्तनावर 

35) ...................... आपल्या भाव-भावनाांवर पररणाम होर् असर्ो.  

 1. सांवेदनाच्या 2. बोधनाचा 3. वर्तनाचा 4. यापैकी नाही 
36) वेदन सांवेदन आजण बोधन या प्रदिया एकमेकाांर्ी ...................... आहेर्. 
 1. सहाय्य 2. सांलग्न 3. ववशेर्  4. यापैकी नाही 
37) ज्ञानेंदियाच्या सहाय्याने पररवेर्ार्ील उद्दीपकाचे ...................... होरे्. 
 1. बोधन 2. वेदन 3. सांवेदन 4. वर्तन 

38) सामाजिक सांवेदन आजण सामाजिक बोधन याांच्यार्ील गसमा बर् याच ...................... ददसुन 
 येर्ार्. 
 1. स्पष्ट  2. अस्पष्ट  3. लक्षार् 4. यापैकी नाही 
39) ...................... म्हणिे एखाद्या घटनेबाबर् केलेले कारण मीमाांसा होय. 
 1. आरोपण 2. कारण 3. आत्महत्या 4. स्पष्टीकरण 

40) घटनाांच्या स्पष्टीकरणासािी लोक ...................... देर्ार्. 



 1. उदाहरण े 2. कारण े 3. पध्दर्ी 4. यापैकी नाही 
41) घटनाांच्या स्पष्टीकरणासािी लोक काही ववगशष्ट ...................... वापरर्ार्. 
 1. उदाहरण े 2. कारण े 3. पध्दर्ी 4. यापैकी नाही 
42) सुसांिर् अनुमान गसध्दाांर् ...................... याांनी माांडला. 
 1. िोन्स डेव्हीस 2. एवबांिहाॅॅस 3. केली 4. यापैकी नाही 
43) ...................... याांनी कारण आरोपण गसध्दाांर् माांडलेला आहे.  

 1. डेव्हीांस  2. एवबांि हाॅॅस 3. केली 4. यापैकी नाही 
44) कारण आरोपण गसध्दाांर् यालाच ...................... अस ेम्हणर्ार्. 
 1. अनुमान गसध्दाांर्  2. सहचरण प्रारूप 

 3. िुण वैगशष्टये  4. यापैकी नाही 
45) केलीच्या मर्ानुसार आपण ...................... प्रकाराांनी मादहर्ी घेर्ो. 
 1. दोन 2. र्ीन 3. चार 4. यापैकी नाही 
46) सामाजिक मानसशास्त्रार् व्यक्तीच्या ...................... वर्तनाचा अभ्यास केला िार्ो. 
 1. सामाजिक 2. वैयक्तीक  3. सामुदहक 4. शैक्षजणक  

47) अगभवतृ्ी ...................... ददसर् नाही मात्र वर्तनामनु प्रकट होर् असर्.े 
 1. प्रत्यक्ष 2. डोळयाांना  3. लोकाांना  4. यापैकी नाही 
48) ...................... अनुवांगशक दकां वा िन्मिार् नसरे्. 
 1. र्ाण 2. अगभवतृ्ी 3. अनुभव 4. समुह 

49) अगभवतृ्ी हया शब्दाला इांग्रिीर् ...................... अस ेम्हणर्ार्. 
 1. Attitude  2. Aptitude  3. Aptus 4. यापैकी नाही 
50) अगभवतृ्ीचे ...................... घटक ददसुन येर्ार्. 
 1. दोन 2. र्ीन 3. चार 4. पाच 

51) अगभवतृ्ी हया िन्मिार् नसर्ार् र्र त्या ...................... असर्ार्. 
 1. भावात्मक 2. दियात्मक 3. सांपाददर् 4. यापैकी नाही 
52) अगभवतृ्ी ...................... आत्मसार् केल्या िार्ार्. 
 1. अध्ययनाने  2. सांस्कृर्ीने 3. समािाने 4. यापैकी नाही 
53) मी कोण आहे या प्रष्नाला व्यक्तीने ददलेले उत्र म्हणि ेगर्ची ...................... होय. 
 1. मादहर्ी 2. आांर्रदिया 3. स्व सांकल्पना 4. यापैकी नाही 
54) डाॅॅ.आर.के.सारस्वर् याांनी स्व सांकल्पनेचे ...................... घटक मानल ेआहेर्. 
 1. र्ीन 2. चार 3. पाच 4. सहा 
55) िन्मर्ः बालकाला ...................... ची िाण नसरे्. 
 1. स्व 2. स्वभाव 3. वर्तन 4. यापैकी नाही 



56) व्यक्तीच्या व्यक्तीमत्वावर र्ी ज्या समािार् राहर् े र्ेथील अनेक घटकाांचा ...................... 
 असर्ो. 
 1. सारखेपणा 2. प्रभाव 3. कौशल्य 4. रूढी परांपरा 
57) उदे्दशपुवतक एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारची रिा पोहचववणे म्हणि े...................... होय. 
 1. वर्तन 2. प्रभाव 3. आिमकर्ा 4. ववकास 

58) ...................... याांनी आिमर्ेचा सहि प्रवतृ्ी गसध्दाांर् माांडला.  

 1. मॅकडयुिल 2. िोन्स 3. मायसत 4. बॅराॅॅन 

59) मानव व मानवेर्र प्राण्याांच ेवर्तन हे समाधान गमळववणे व .................... टाळण ेया ददशेल े होर् 
 असरे्. 
 1. अिमण 2. वर्तन 3. असमाधान  4. समाधान 

60) ...................... ही आपल्या िीवनार्ील अत्यांर् प्रभावी अशी भावना आहे. 
 1. राि 2. दे्वश 3. प्रेम 4. जिव्हाळा 
61) समुहामध्ये परस्पराांमध्ये आपलेपणाची ...................... असरे्. 
 1. भावना 2. सांवेदना 3. वेदना 4. यापैकी नाही 
62) समुहार्ील सदस्याांमधील सांबांध ...................... असर्ार्. 
 1. भावगनक  2. दे्वशपणुत  3. परस्परावलांबी  4. पररणामकारक  

63) समुहाचा व्यक्तीच्या जिवनावर मोिा ...................... असर्ो. 
 1. प्रभाव 2. पिडा 3. राि 4. दे्वश 

64) एकच व्यक्ती अनेक समुहाची ...................... असर्े. 
 1. सभासद 2. एकत्र 3. वैगशष्टये 4. यापैकी नाही 
65) ...................... ही मानवाची मुलभूर् िरि आहे. 
 1. प्रेम 2. सहवास 3. परावलांबी 4. यापैकी नाही 
66) व्यक्तीच्या अनेक प्रकारच्या शारीररक, मानगसक, सामाजिक िरिा भािववण्यासािी ...................... 
 मदर् होर् असर्े. 
 1. प्रेरणा 2. समुहाची 3. व्यक्तीांची 4. समािाची 
67) काही वेळा व्यक्तीला एखाद्या ववगशष्ट समुहाचे ...................... सोडाव ेदेखील लािर्े. 
 1. ववचार 2. ओळख 3. सभासदत्व 4. यापैकी नाही 
68) समुह सभासदत्वामुळे व्यक्तीिर् ...................... मयातदा येर्ार्. 
 1. ओळख 2. स्वार्ांत्र्यावर  3. ववचारावर  4. वर्तनावर  

69) समािार् काही िराववक समुहाांना उच्च दिातची ...................... ददसुन   येर्े. 
 1. ओळख  2. आपुलकी 3. स्व प्रगर्मा 4. ऊिात 
70) ...................... या समुहार् आढळणार् या दोन महत्वाच्या सांकल्पना आहेर्. 



 1. सहकायत आजण सांघर्त  2. प्रेम व आपुलकी 
 3. ओळख आजण ववचार 4. यापैकी नाही 
71) ...................... सामुदहक िीवनार् मोिया प्रमाणावर उपयोि होर् असर्ो. 
 1. सांघर्ातचा  2. सहकायातचा 3. आपुलकीचा  4. वेिळे पणाचा  

72) ...................... हा ििार्ील सवतच समािार् आढळर्ो. 
 1. सांघर्त  2. कृर्ी 3. ववचार 4. आपलेपणा 
73) समुहार्ील सांघर्ातमुळे समािाचे ...................... वार्ावरण नष्ट होर्े. 
 1. चुकीच े 2. शाांर्र्ापुणत 3. अववश्वास 4. ववश्वास 

74) सांघर्ातचा पररणाम लोकाांच्या शारीररक आजण ...................... आरोग्यावर होर्ाांना ददसुन येर्ो. 
 1. शारीररक  2. सामाजिक 3. मानगसक 4. वैयक्तीक 

75) सांघर्त सोडववण्यासािी आॅसॅिुड चालतस याांनी सुचववललेा ..................... या मािातचा अवलांब 
करणे  फायद्याचे िररे्. 
 1. GIRT 2. GRIT 3. GTRI 4. यापैकी नाही 
76) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सामाजिक दडपणाांमळेु समािमान्य अथवा समाि अनुकुल वर्तन करण्याची 
 प्रवतृ्ी म्हणिे ...................... होय. 
 1. सांघशत 2. अनुसाररर्ा 3. प्रेरणा 4. अनुकलर्ा 
77) अनुसरररे्चे सार म्हणिे समुह दबावासमोर ...................... होण.े 
 1. अनुकुल 2. नर्मस्र्क 3. प्रभावी 4. यापैकी नाही 
78) ...................... समुह सदस्य सांख्येचा प्रभाव ददसुन येर्ो. 
 1. सांस्कृर्ीवर 2. खळेावर 3. अनुसारररे्वर 4. अनुकुलरे्वर 

79) सामाजिक मानदांडाचे ...................... प्रकार आहेर्. 
 1. दोन 2. र्ीन 3. चार 4. पाच 

80) .................. आांर्रदियाांमधील आज्ञापालन हा एक महत्वाचा प्रकार आहे. 
 1. सामाजिक 2. वैयक्तीक 3. सावतिगनक 4. यापैकी नाही 
81) काही व्यक्ती अगधकारी व्यक्तीने ददलेल्या ...................... कृत्याचेही आज्ञापालन करर्ार्. 
 1. ववधायक  2. ववघार्क 3. स्वर्ांत्र 4. आदेर् 

82) ...................... म्हणिे िीवनार् येणार् या यश अपयशावर स्वर्ःचे गनयांत्रण आहे की, पररजस्थर्ीच े
 याबाबर्चे व्यक्तीच ेसांवेदन होय. 
 1. गनयांत्रण कें ि 2. स्वर्ांत्र कें ि 3. ववश्वास 4. यापैकी नाही 
83) गनयांत्रण कें िाच े...................... प्रकार आहेर्. 
 1. दोन 2. र्ीन 3. चार 4. पाच 

84) समािागभमखु वर्तन ही एक मानवी वर्तनाची अत्यांर् महत्वाची अशी ...................... बाब आहे. 



 1. नकारात्मक 2. सकारात्मक  3. वैयक्तीक  4. सामाजिक 

85) व्यक्ती यश आजण अपयशाचे कशाप्रकारे ववश्लेर्ण करर्े यावर गर्चे ...................... अवलांबनू 
 असरे्. 
 1. वर्तन 2. गनयांत्रण कें ि  3. आांर्ररक गनयांत्रण कें ि  4. यापैकी नाही 
86) वररष्ठ दिातची व्यक्ती आपल्यापेक्षा कगनष्ठ दिातच्या व्यक्तीला ...................... देर्े. 
 1. आदेर् 2. परवानिी 3. सुचना 4. यापैकी नाही 
87) समािार् व्यक्तीच्या वर्तनाच ेगनयमन करण्यासािी काही ववगशष्ट गलखीर् अथवा गनयमावली  असरे् 
त्यालाच ...................... असे म्हणर्ार्. 
 1. आदेश   2. सामाजिक मापदांड 

 3. अनुसाररर्ा  4. आज्ञापालन 

88) सवत सदस्याांना समुहामध्ये एकत्र बाांधुन िेवणार् या घटकाांचा समावेश ...................... होर्ो. 
 1. समुह एकात्मर्ेर्  2. अनुसाररर्ा 
 3. गचत्रपटार्   4. यापैकी नाही 
89) अनुसारररे्मुळे अनेक व्यम्र्ीांना त्याांच्या ............................. िीवनार् साधेपणाचा 
र्णावरदहर्ेचा  आजण सुरजक्षर्रे्चा अनुभव येर्ो. 
 1. सामाजिक 2. वैयक्तीक 3. सामुहीक 4. कौटुांवबक 

90) सामाजिक दबावामुळे गनमातण होणार् या बदलाांनाच ...................... असे म्हणर्ार्. 
  1. वर्तन 2. आज्ञापालन 3. अनुसाररर्ा 4. गनयम 


