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सराव प्रश्न सत्र 

 

1) मनसशास्त्र हे वर्तनाचा आणि ---------------- क्रिया प्रक्रियाांचा अभ्यास करिारे 
शास्त्र आहे.  

 1) शारीररक 2) मानससक  3) आर्थतक  4) सांस्कृर्ी  

2) एकेकाळी मानसशास्त्र हे मनाचा आणि ---------------- अभ्यास करिारे शास्त्र 
आहे असे मानले जार् होरे्.  

 1) आत्माचा  2) शास्त्राचा   3) सांस्कृर्ीचा 4) वर्तनाचा  

3) मनसशास्त्राचा मखु्य अभ्यास ववषय ---------------- हा आहे. 

 1) र्शक्षि  2) मन  3) आत्मा  4) वर्षन  

4) ऑररस्टोंटलने र्लहीलेल्या De Ani ma या ग्रांथार् त्याांनी ---------------- वववेचन 
केले आहे.  

 1) आत््याचे  2) वेडयाांचा  3) वर्तनाचा  4) सांस्कृर्ीचा  



5) मानसशास्त्राच्या अभ्यासिमाला ---------------- सवत समजरे् असे मानले जार् 
होरे् मात्र र्ो गैरसमज आहे.  

 1) वर्तनार्ले  2) मानर्ले  3) र्शक्षिार्ले  4) आत््याचे 

6) जमतन र्त्वर्चांर्न ---------------- याांनी मानसशास्त्र या नावाचा ग्रांथ र्लक्रहला. 

 1) पवॅ् हलवव् ह  2) उां ट  3) हबाषर्ष  4) णस्कनर  

7) ---------------- याांना आधरु्नक मानसशास्त्राचा जनक ्हिर्ार्. 

 1) ववल् यम वडड् र्  2) पॅव् हलवव् ह 3) फेक् नर  4) णस्कनर 

8) मानसशास्त्राची पक्रहली प्रयोगशाळा ---------------- या वषी सरुू झाली.  

 1) 1870 2) 1879 3) 1979 4) 1980 

9) मानसशास्त्राची पक्रहली प्रयोगशाळा जमतनीर्ील ---------------- ववद्यापीठार् सरुू 
झाली.  

 1) सलपणिग  2) जमतनी  3) जपान  4) इांग्लांड 

10) Psychol ogy हा शब्द ---------------- आणि Logy या दोन शब्दाांनी र्मळून 
र्यार झाला आहे.   

 1) Psycho 2) Phycho 3) Phi si cs  4) Physi o 

11) मानसशास्त्रीय सांशोधन हे ---------------- भोवर्ी क्रदसनू येरे्.  

 1) आत्मा  2) वर्षन  3) र्शक्षि  4) सांस्कृर्ी  



12) ---------------- ्हिजे उरदीपकाला अनसुरून व्यक्ती क्रकां वा प्राव्यान े केलेली 
कोिर्ीही प्रर्र्क्रिया होय.  

 1) र्शक्षि  2) मन  3) आत्मा  4) वर्षन  

13) वर्तनामध्ये ---------------- पलै ूक्रदसनू येरे्.  

 1) दोन  2) र्ीन  3) चार 4) पाच  

14) एखाद्या समस्येचा अभ्यास करर्ाांना ---------------- पद्धर्ीचा वापर करिे 
आवश्यक असरे्.  

 1) शकै्षणिक  2) सांस्कृर्ीक  3) मानर्सक  4) शास्त्रीय  

15) कुन याांच्यामरे् मानवरे्च्या कल्यािासाठी ---------------- सांबांधी ज्ञान 
र्मळवविे हेच मानसशास्त्राच्या अभ्यासाचे अांर्र्म ध्येय आहे.  

 1) वर्षन  2) ववचार 3) र्शक्षि  4) मन   

16) मानसशास्त्राच्या अभ्यासाचे महत्वाचे उदीष्ट ्हिजे व्यक्तीांच्या वर्तन  आणि --
------------- प्रक्रिया बद्दल माक्रहर्ी र्मळवविे. 

 1) वर्तन  2) ववचार 3) र्शक्षि  4) मन   

17) खलीलपकैी मानसशास्त्राची एक ववचार प्रिाली आहे. 

 1) रचनावाद  2) र्शक्षिवाद  3) सांस्कृर्ीवाद  4) यापकैी नाही 

18) रचनावादी ववचार सारिीच्या ---------------- मळेु कायातवादाचा उदय झाला. 

 1) वर्तन  2) र्शक्षि  3) मयाषदा  4) यापकैी नाही 



19) अमेररकन मानसशास्त्रज्ञ ---------------- याांना वर्तन वादाचे जनक मानले 
जारे्. 

 1) वॅर्सन  2) णस्कनर  3) मॅक् स वदातथमर  4) कोहलर  

20) बोधात्मक ववचारसरिी मध्ये आपिास ---------------- माफत र् प्राप्त 
माक्रहर्ीचे सांस्कार कसे होरे् याची माक्रहर्ी र्मळरे्.  

 1) मन 2) वर्तन  3) ज्ञानेंद्रिय  4) उद्दीपक  

21) ---------------- चे र्नदान करून त्यावर उपचार करिार् या शाखेस र्चक्रकत्सा 
मानसशास्त्र असे ्हिर्ार्.  

 1) मानोववकृर्ी 2) र्शक्षि  3) वर्तन 4) ववचार  

22) मनषु्य हा ----------------  प्रािी आहे.   

 1) शकै्षणिक  2) सामाणजक  3) साांस् कृर्र्क  4) यापकैी नाही  

23) ------------------------ मानसशास्त्रज्ञ व मनोववशे्लषक या र्र्घाांचे र्चक्रकत्सा 
मानसशास्त्रार्ल ेयोगदान अत्यांर् महत्वाचे मानले जारे्.  

 1) मनोववकार र्ज्ञ 2) शरीरर्ज्ञ 3) डवक् टर  4) मानसशास् त्रज्ञ  

24) जे व्यक्ती ------------------- हरवनू बसर्ार् त्याांच्यार् नयुांनगांड र्नमाति होरे्.  

 1) आत् मवव् वास  2) पसैा  3) प्रर्र्ष् ठा  4) सरुणक्षर्र्ा  

25) वकैर्सक मानसशास्त्र ----------------------- पासनू वदृ्धावस्थेच्या 
कालखांडापयरं् अभ्यास केला जार्ो.  

 1) बालपि  2) गर्षधारणा 3) शौशवावस् था  4) कुमारावस् था  



26) ----------------- मानसशास्त्र ही मानसशास्त्राची नव्यान ेउदयास येर् असलेली 
शाखा आहे.  

 1) सामाणजक  2) औद्योगीक  3) सकारात् मक  4) शकै्षणिक  

27) नसैर्गतक र्नरीक्षि ्हिजे ------------------- णस्थर्ीर् केलेले र्नरीक्षि होय.  

 1) नसैसगषक  2) आध् याणत्मक   3) शकै्षणिक  4) यापकैी नाही   

28) एखादा व्यक्ती, घटना क्रकां वा प्रसांगाकडे हेर्ुपवूतक पहािे ्हिजे -------------- 
होय.  

 1) र्शक्षि  2) अभ् यास  3) सनरीक्षण  4) प्रयोग  

29) एखादा ्हिजे ----------------- वार्ावरि केलेले र्नरीक्षि होय.  

 1) सनयंवत्रर्  2) र्नयोजनपिुत  3) शकै्षणिक  4) यापकैी नाही  

30) प्रयोगार् समस्येला अनसुरून प्रयोगकर्ात ---------------------- व र्नयांवत्रर् 
अशा दोन गटाांची र्नर्मतर्ी करर्ो.  

 1) अभ् यास  2) प्रयोगीक  3) असांर्ुलीर्  4) सांर्ुलीर्  

31) प्रयोग पनुहा पनुहा करर्ा येर् असल्याने ---------------------- पडर्ाळर्ा 
येर्ार्. 

 1) सन्् कर्ष   2) अभ् यास 3) प्रयोग  4) सांशोधन  

32) कायदा आणि गुनहेगारीच्या सांदभातर् ------------------- Psychol ogi st  ची 
भरू्मका महत्वाची असरे्.  

 1) Cl i ni cal   2) Crimi nal   3) Chemi cal  4) Educat i on  



33) 1915 मध्ये ----------------------- ववद्यापीठार् डों.सेनगुप्ता याांच्या प्रयत्नान े
अभ्यासाला सरुुवार् झाली.  

 1) मुांबई  2) कलकत् र्ा 3) मद्रास 4) क्रदल् ली  

34) आपल्या पररवेशार्ील असांख्य उक्रद्दपकाांचे ज्ञान  आपल्याला ------------------ 
माफत र् होर् असरे्.  

 1) ज्ञानेंद्रिय 2) र्नरीक्षि  3) प्रयोग  4) सवके्षि  

35) जाणिवेच्या के्षत्रार्ील वस्र्,ु व्यक्ती जाणिवेच्या कें द्रस्थानी आिण्याची मानर्सक 
प्रक्रिया ्हिजे -------------------- होय.  

 1) र्नरीक्षि  2) अभ् यास  3) अवधान 4) र्नवड  

36) अवधान ही ---------------------- प्रक्रिया आहे.  

 1) वेचक  2) सनवडक 3) अभ् यासपिुत 4) शकै्षणिक   

37) अवधानाचे सवतसाधारिपिे ------------------ प्रकार क्रदसनू येर्ार्.  

 1) पाच  2) चार  3) र्ीन  4) दोन 

38) उरदीपकर्ील असलेला ------------------- अवधानाच्या बाबर्ीर् महत्वाची 
भरू्मका बाजवर्ो. 

 1) ववरोध  2) समानर्ा  3) सारखेपिा 4) वस् र्ु  

39) अवधानानांर्रची दसुरी बोधात्मक प्रक्रिया ्हिजे ------------------- होय.  

 1) प्रभाव 2) र्शक्षि  3) संवेदन  4) दजात  



40) वडूवभतच्या मरे् --------------------- खुिाांच्या अथातने आकलन होिे ्हिज े
सांवेदन होय.  

 1) सांकेर्ीक  2) शकै्षणिक  3) अभ् यास 4)  घटना  

41) -------------------  अथतपिूतर्ा देिारी प्रक्रिया ्हिजे सांवदेन होय.  

 1) उद्दीपकाला  2) वेदनेला  3) अवधानाला  4) आकषतिाला 

42) अर्भजार् अर्भसांधानाच्या प्रयोगासाठी ---------------- याांना नोबेल 
पररर्ोवषक र्मळाले.  

 1) णस्कनर 2) कोहलर  3) पॅव् हलॉव् ह  4) कोफका  

43) घांटेच्या आवाजाला क्रदली जािारी प्रर्र्क्रिया जर घांटेच्या आवाजसारख्या दसुर् या 
उद्दीपकला क्रदली जार् असेल र्र त्यास ------------------- असे ्हिर्ार्.  

 1) सामान् यीकरण  2) ववलोपन  3) भेदबोधन 4) अर्भसांधान 

44) भेदबोधन ्हिजे दोन वगेवगेळ्या उद्दीपकार्ील ---------------------- 
ओळखण्यास र्शकिे.  

 1) सारखेपिा 2) रे्द  3) प्रर्र्क्रिया  4) यापकैी नाही  

45) मानवी जीवनार् पसैा हे एक प्रकारे ----------------- प्रबलीकरिाचे काम 
कररे्.  

 1) दडय्यम  2) प्रथम  3) उद्दीपक  4) अर्धसांधान 

46) साधक अर्भसांधाांनाचा प्रयोग -------------------- या वर्तनवादी 
मानसशास्त्रज्ञान ेकेला.  



 1) पवॅ् हलवव् ह   2) बी.एफ.णककनर 3) कोहलर  4) वदातयमर 

47) अर्भजार् अर्भसांधाांनाचा प्रयोग ------------------- या रर्शयन शरीरशास्त्रज्ञान े
केला.  

 1) पॅव् हलॉव् ह   2) बी.एफ.णस्कनर 3) कोहलर  4) वदातयमर 

48) साधक अर्भसांधनार् प्राण्याने केलेली --------------------- महत्वाची असरे्.  

 1) र्शक्षा 2) प्रबलन 3) प्रसर्द्रिया 4) अध् ययन 

49) आपि दैनांक्रदन जीवनार् अनेक बाबी दृशा ------------------ र्ून र्शकर् 
असरे्.  

 1) सनरीक्षण  2) अर्धसांधान  3) शाळा  4) अध् ययन 

50) आज मलुाांच्या वर्तनार् --------------------- क्रदवसेंक्रदवस वाढर् आहे.  

 1) लाड  2) र्शक्षा 3) आिमकर्ा  4) अभ् यास  

51) व्यवक्तला आलले्या अांनभुवार्ून पनुराजीवन मेंदवूर --------------- होर् 
असर्ार्.  

 1) पररिाम  2) संक कार  3) भरु्मका  4) आठवि  

52) स्काउटच्या मरे् पवूातनभुवाचे पनुराजीवन ्हिजे ----------------- होय.  

 1) आिमकर्ा  2) र्ाि  3) सांस् कार  4) क मरृ्ी  

53) स्मरू्ी प्रक्रियेमध्ये --------------- बाबीांच्या समावेश होरे्.  

 1) र्ीन   2) चार  3) पाच  4) सहा  



54) अनभुवलेली माक्रहर्ी मेंदचू्या क्रठकािी प्रर्र्माांच्या स्वरुपार् जर्न करिे ्हिजे 
-------------------- होय.  

 1) उपयोग  2) साठवण  3) ववसरिे  4) ववलोपन  

55) ज्या स्मरृ्ी अल्पकाळ क्रटकर्ार् ------------- ज्याांना स्मरृ्र् ्हिर्ार्.  

 1) क्रदघतकालीन  2) वेदनीक  3) अल् पकालीक  4) यापकैी नाही  

56) अल्पकालीन स्मरृ्ीर्ील माक्रहर्ीची उजळिी सराव केल्यास र्ी माक्रहर्ी -------
----------- कप्यार् स्थाांनांर्रीर् होरे्.  

 1) द्रदर्षकालीन  2) वेदनीक  3) अल् पकालीक  4) यापकैी नाही  

57) दीघतस्मरृ्र्च े वाचक स्मरृ्र् व -------------------- स्मरृ्र् असे प्रमखु प्रकार 
आहे.  

 1) वायक  2) अवाचक  3) अल् पकालीन  4) वेदर्नक  

58) समदृ्धीवादी र्त्वानसुार अथतपिूत साक्रहत्य ------------------ राहरे्. 

 1) द्रदर्षकाळ  2) अल् पकाळ  3) अथतहीन  4) अथतपिुत  

59) प्रा.रोंवबनसन याांनी अभ्यासासाठी क्रदलेली ---------------------- ही पद्धर् 
कायदेशीर आहे.  

 1) SQ4R 2) सांणक्षप् र्ीकरि  3) उजळिी 4) वाचन  

60) उते्तजक आणि प्ररेक गिुधमत असलेली चेहरा ओ शारीररक हावभावर्नयकु्त अशी 
जाणिवेची व्यक्तीर्नष्ठा णस्थर्ी ्हिजे ? 

 1) आिमकर्ा  2) र्ावना 3) साठा 4) समायोजन 



61) भावनाांमध्ये --------------------- प्रक्रियाांचा कायतभाग असर्ो.  

 1) बोधात् मक  2) आिमक  3) जथील  4) कृर्ी 

62) भावणस्थर्ीमध्ये अवजाांच्या उच्च र्नचरे्र् -------------------- होरे्.  

 1) र्ाि 2) बदल 3) सारखेपिा 4) आनांद  

63) भावर्नक बवुद्धमान व्यक्ती कठीि पररणस्थर्ीमध्ये यशस्वी -------------------- 
करर्ार्.  

 1) आिमक  2) भाांडि  3) व् यवक थापन  4) पलायन  

64) व्यक्तीचे ध्येय साध्य होईपयरं् सर्र् धडपड करायला लाविारी आांर्ररक शवक्त 
्हिजे ------------------ होय.  

 1) भावना 2) राग  3) प्रेरणा 4) आिमकर्ा  

65) प्रेरिा डोळयाांना न क्रदसिारी मात्र वर्तनावर प्रभाव टाकिारी -----------------
- शवक्त असरे्.  

 1) आंर्रीक 2) बाह्य  3) र्िावात् मक  4) सकारात् मक  

66) प्ररेिामळेु शरीररक, मानर्सक व ----------------------- ऊजात प्राप्त होरे्.  

 1) सामाणजक 2) मानर्सक  3) र्ावसनक  4) र्िावात् मक  

67) प्ररेिा ही सकारात्मक क्रकां वा --------------------- ही अस ूशकरे्.  

 1) नकारात् मक  2) साधक  3) चाांगली 4) यापकैी नाही  

68) खालीलपकैी एक प्रेरिा चिार्ील महत्वाचा भाग आहे.  



 1) आिमकर्ा  2) उद्दीष् ट  3) साधक वर्षन 4) डोळे  

69) गरज र्नमाति झाल्यानांर्र ------------------- र्नमाति होरे्.  

 1) र्ाण 2) उद्दीष् ट  3) ध् यये  4) समायोजन 

70) भकू या प्रेरिेचे शमन -------------------- माफत र् होरे्.  

 1) र्ाि  2) अन् न  3) ध् यये  4) साधकवर्तन  

71) ------------------ कडे भकेुपेक्षाही जास्र् महत्वाची प्रेरिा ्हिून पाक्रहले 
जारे्.  

 1) र्ाि  2) अन न 3) र्हान  4) ध् यये  

72) भकू व र्हान या प्ररेिे प्रमािेच ------------------ प्रेरिा देखील एक 
महत्वाची शरीररक प्ररेिा आहे. 

 1) लैंसगक  2) अन न  3) पािी  4) र्नाव 

73) लैंर्गक प्रेरिेच्या बाबर्ीर् -------------------- ग्रांथाचा कायतभाग महत्वाचा 
आहे.  

 1) जठर  2) र्लांबीक  3) अंर्क त्रावी  4) यापकैी नाही  

74) Personal i t y हा शब्द ---------------------- या लॅक्रटन शब्दापासनू र्यार 
झाला आहे.  

 1) Persona  2) Psycho  3) Physi cs  4) Physi o  

75) Persona या शब्दाचा अथत -------------------- असा घेर्ला जार्ो.  



 1) बाांध  2) मडखवर्ा  3) र्ाि  4) ध् यये 

76) वडूवधचं्या मरे् व्यक्तीच्या सांपिूत वर्तनाची गिुात्मकर्ा ्हिजे --------------
-- होय.  

 1) व् यक् र्ीमत् व  2) राग  3) भकु  4) पररवेश  

77) व्यवक्तमत्वामध्ये मानर्सक आणि ---------------- अशा दोनही घटकाांना 
महत्व आहे.  

 1) सामाणजक  2) शकै्षणिक  3) भौर्र्क  4) शारीररक  

78) व्यवक्तमत्वाचे सांघटन हे --------------------- असरे्.  

 1) सामाणजक  2) गसर्सशल  3) स् थीर  4) यापकैी नाही   

79) समाजार् व्यवक्तमत्वाबद्दल अनके ---------------- आढळर्ार्.  

 1) समज  2) गैरसमज  3) फरक  4) समानर्ा  

80) गाडतन ऑलपोटत याांनी व्यक्तीचे व्यवक्तमत्व व्यक्त करिारी गुिवरै्शषे्ट ----------
--------- प्रकारार् मांडली.  

 1) चार 2) पाच  3) र्ीन  4) दोन  

81) काटेल याांनी व्यवक्तमत्व मापिासाठी --------------------- चाचिी र्यार 
केली.  

 1) 12 PF  2) 13 PF 3) 15 PF  4) 16 PF 

82) बवुद्धमत्व ही एक ----------------------- क्षमर्ा आहे.  



 1) सामाणजक  2) मानससक  3) शकै्षणिक  4) शारीररक  

83) ---------------------- ्हिजे अमरू्त पार्ळीवर ववचार करण्याची आणि 
अनभुावार्ून र्शकण्याची क्षमर्ा होय.  

 1) भाषा  2) समस् या  3) बडविमत् र्ा  4) सांस् कृर्ी  

84) बवुद्धमते्तर् खालीलपकैी कोिाचा समावशे होर्ो.  

 1) र्ाि 2) आिमकर्ा  3) पररवेशाशी समायोजन 4) यश 

85) 1880 मध्ये ---------------------- याांनी बवुद्ध मापनासाठी ववववध चाचण्या 
र्यार केल्या.  

 1) टमतन 2) कोहलर  3) कॅटेल  4) एववंगहॉस 

86) बवुद्धमापिाच्या के्षत्रार् ----------------- याांचे कायत उल्लेखनीय आहे.  

 1) आल् रेड वबने 2) एववांगहवस  3) टमतन  4) णस्कनर  

87) बवुद्धमापिार् कार्लक वय ्हिजे ------------------ होय.  

 1) B.A.  2) C.A. 3) M.A. 4) Ph.D.  

88) बवुद्धमापिार् M.A. ्हिजे -------------------- होय.  

 1) मानससक वय 2) कालीक वय 3) शारीररक वय  4) यापकैी नाही  

89) सवतसामानय बदु्धी असलेल्याांचे बदु्धीगिुाांक खालीलपकैी आहे.  

 1) 70 रे् 90  2) 90 रे् 110 3) 110 रे् 120  4) यापकैी नाही  

90) ---------------------- याांना बदु्धीमापनाचा जनक असे ् हिर्ार्.  



 1) वबने  2) र्गलफोडत  3) टमतन  4) अांबानी  

91) खालीलपकैी कोित्या सतू्रान ेबदु्धी गुिाांक काढला जार्ो.  

1) 
B. A.

M. A.
x 100         2) 

C. A.

M. A.
x 100           3) 

𝐌. 𝐀.

𝐂. 𝐀.
𝐱 𝟏𝟎𝟎         4) यापकैी नाही 

 


