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सराव प्रश्न संच 

 

1) संदेश प्रक्रियेतील एकूण ----------------- मखु्य घटक असतात. 

 1) 2 2) 4 3) 6 4) 8 

2) तंत्रज्ञान व बिनतारी संप्रेषनामळेु मानवी जीवनात ----------------- घडवण 
आहे.  

 1) बदल 2) संस् कृती 3) िाजारपेठ  4) सेलफोन 

3) सेलफोन साववजननक क्रठकाणी वापरण्याचे खालीलपकैी एक मार्वदशवन तत्व    
आहे. 

 1) मोठ्यान ेिोला  2) मोजकेच बोला 3) तासभर िोला 4) यापकैी नाही 

4) समोरासमोरील संप्रेषनामदे्ध दोन्ही व्यबि  ----------------- क्रठकाणी असणे 
र्रजेचे असते. 

 1) वरे्वरे्ळ्या  2) एकाच  3) िाहेरर्ावी 4) यापकैी नाही  



5) व्यिींची अशाब् दीक भाव भावना त् यांच् या चेहर् यावरील भावनेतून क्रकंवा त् यांच् या 
िोलण् यातून ----------------- येतात. 

 1) ओळखता  2) लपबवता  3) दाखबवता  4) यापकैी नाही  

6) आशाब्ब्दक संप्रेषन हे  ----------------- असतात. 

 1) चांर्ले  2) संद्धीग् ध  3) उत् कृष् ट  4) भावायकु् त  

7) आशाब्ब्दक संप्रेषन हे  ----------------- व्यि करतात. 

 1) सामाब्जकता  2) माननसकता  3) भावना 4) भाषा  

8) समीपता म्हणजे  

 1) आंतर वयैक् तीक जागा  2) साववजननक जार्ा  

 3) कौटंुबिक जार्ा   4) घर  

9) इतर सवव िािीन पकैी चाहेर् यावरी हावभाव आपयायाला  ----------------- 
लवकर स्पस्ट करतात.  

 1) मन  2) भावना  3) कुटंुि  4) समाज  

10) प्रेमी मरु्ुल हे एकमेकांकडे खूप वेळ  ----------------- लिनू पाहू शकतात.   

 1) टक  2) मन  3) प्रेम  4) आकषवण  

11) नकारात्मक आंतरवयैबिक सिंधमधे एकरक लावनू पाहणे हे काही लोकांना  --
--------------- कडू शकते. 

 1) स् वस् थ  2) अस् वस् थ  3) र्ोंधळ  4) नधंर्ाणा  



12) शारीररक हालचालीमध्ये डोके धड हात  ----------------- हे आशाब्ब्दक 
संप्रेशनचे एक मध्यम होऊ शकतो. 

 1) पाय  2) मेंद ू 3) जठर  4) नलंर्  

13) अमेररकन लोकांमध्ये डोळ्याच्या संपकव मध्ये लॉब्जक व  ----------------- भेद 
आढळतो.  

 1) सकारात् मक  2) नकारात् मक  3) जातीय  4) शब् दीक  

14) आपल ेआसन असे आहे यावरून सरुक्षा  ----------------- आपयायाला नमळते. 

 1) शाब् दीक  2) अशाब् दीक  3) लैंनर्क  4) यापकैी नाही  

15) परुुष प्रधान सकृंतीमध्ये परुूषांचे आसन हे  ----------------- सते.  

 1) मोकळे  2) िंधीस् त  3) सांस् कृनतक  4) माननसक  

16) स्पशवच्या माध्यमातून आपयायाला िरेच  -----------------लावता यतेात. 

 1) संदेश  2) अथष  3) संपकव   4) स् वर  

17) स्पशवच्या माध्यमातून संदेश देणे यामध्ये  ----------------- भेद जाणवतात. 

 1) मेंद ू 2) भाषा  3) ललगं  4) शब् द  

18) आवाजाच्या माध्यमातून आपयायाला  -----------------  सरुक्षा कडू शकतात. 

 1) भावना  2) ननयम  3) दजाव  4) संपकव   

19) खोटे िोलणारा व्यबि िोलतांना फार  ---------------- 

 1) दखुावतो  2) आंनद देतो  3) अडखळतो  4) रडतो  



20) पॉनलग्राफ यंत्राला  ----------------- यंत्र म्हणतात. 

 1) खोटे ओळखणरे यंत्र 2) खरे ओळखणारे यतं्र  

 3) मनशन   4) मेंद ू 

21) संभाषण चतुमव आसणार् या व्यबि अनोळखी व्यबिना भेटयाया िरोिर  --------
--------- सरुू करतता.  

 1) भांडण  2) संप्रेर्ण  3) नाराजी  4) परकेपणा  

22) ----------------- महणजे आपयाया िद्दलची माक्रहती एतर व्यिींना सांर्णे.  

 1) स् व.पप्रकटीकरण  2) स् वाथव  3) प्रमाणीकपणा  4) भांडण  

23) भावननक स्व प्रकारनामळेु आपयायाला एकमकेांच्या  ----------------- 
आयायाच ेजाणवते. 

 1) दरु  2) जवळ  3) परकेपणा  4) यापकैी नाही  

24) पे्रमी यरु्ांजनी तंनवापासनू दरू राहण्यासाठी  ----------------- केले पाक्रहजे. 

 1) स् व.पप्रकटीकरण  2) भांडण  3) प्रेम  4) अंतर  

25) एकण् याची प्रक्रिया ही िोलण्याच्या प्रक्रिये पेक्षा  ----------------- असते. 

 1) भंड  2) मंद  3) अलतजलद  4) जोडणारी 

26) संप्रेषण नभतीमध्ये शरीरांतर्वत  ----------------- होत असतात .  

 1) हालचाली  2) सहभार्  3) दरुावा  4) प्रभोर् 



27)  ----------------- हे संप्रेषनाच्या भीतीमळेु ननमावण झालेली असामान्य 
प्रनतक्रिया होय. 

 1) भांडण  2) अलतसंपे्रर्ण  3) चाचणी  4) त्रास  

28) आंतर वयैबिक संघषव अशा वळेेस ननमावण होतात ज्या वळेेस व्यबि ---------
------- असतात.  

 1) सहमत  2) सकारात् मक  3) असहमत 4) यापकैी नाही   

29) स्व व्यस्त असलेयाया व्यबि डीमथी संप्रेषणात ------------------ असतात.  

 1) समथव  2) सहाय्यक  3) मदर्ार  4) असमथष  

30) दसुर् या व्यिींच्या अनधकाराचा योय य आदर करून आपयाया भावना बवचार 
योय यरीतीने प्रर्ट करणे म्हणजे.  

 1) भांडण  2) ठाम प्रलतपादन 3) वाद-बववाद  4) यापकैी नाही  

31) जवळील नातेसंिधंात वयैक् तीक व् यक् ती एकमेकांसोित जास् त ----------------
-- घालवतात.  

 1) वळे  2) क्रहंसा  3) संस् कृती  4) क्रटका  

32) ववैाहीक ब्जवनाचा मखु् य पाया म् हणजे  

 1) भांडण  2) वरै  3) प्रेम  4) संस् कृती  

33) एकबत्रत कुटंुि पद्धतीतील संस् कृतीमध् य ेप्रेमबववहापेक्षा ठरवनू बववाह करण् याकडे 
अनधक ------------------ असते.  

 1) कल  2) प्रेम  3) संस् कृती  4) तडजोड  



34) इंटरनेटच् या माध् यमातून आपया या ------------------ मार्वतीची चोरीही होव ु
शकते. 

 1) सांस् कृतीक  2) खाजगी  3) सामाब्जक  4) व् यवसायीक  

35) फार कमी कालावधीमध् ये ------------------ आपल ेसंदेश वहनाचे हक् काचे 
माध् यम झाल ेआहे.  

 1) इंटरनेट  2) टपाल  3) कुररअर  4) चॅट रूम  

36) समोरासमोरील भेटीमध् ये भौनतक ------------------ हा महत् वाची घटक 
मानला जातो. 

 1) वातावरण  2) संस् कृती  3) आकर्षण  4) व् यक् तीमत् व  

37) समायोजन साधनांना ------------------ महत् व असाधारण आहे.  

 1) मतै्रीच े 2) संस् कृतीचे  3) समाजाचे  4) भांडणाचे  

38) मतै्रीमध् ये ------------------ देणे हे महत् वाचे आहे.  

 1) माननसक छळ   2) त्रास 

 3) भावलनक पाठ ंबा  4) आनथवक सहाय्य  

39) प्रेमाचा बत्रमीती नसद्धांत ------------------ यांनी सांर्ीतला आहे.  

 1) स् टनषबगष  2) पॅव् हलॉव् ह  3) एररकसन  4) ब्स्कनर  

40) अनके व् यकतींना ------------------ असणे ही एक आनंददायक िाि असनु 
त् याचा अनभुव कायम क्रटकुन रहावा असे वाटते.  



 1) समाजात  2) संस् कृतीत  3) प्रेमात  4) भांडणात  

41) ----------------------- करण् याची वतृ् ती ताणकारक व्यक् तींमध् य ेजास् त क्रदसनु 
येते. 

 1) दोर्ारोप  2) समायोजन 3) वतवन  4) वणवन  

42) एकाकीपणाच् या िाितीत कुठलाही ----------------------- भेद आढळत नाही.  

 1) शकै्षब्णक  2) माननसक  3) ललगं  4) सांस् कृतीक  

43) संकोचीवतृ् ती ही ----------------------- आधाररत असते.  

 1) एकाकीपणा  2) नशक्षण  3) समाज  4) नचंता  

44) एकाकीपणा कमी करण् यासाठी ----------------------- कौशया ये वाढवावी 
लार्तात.  

 1) सामान् य  2) सामाणजक  3) शकै्षब्णक  4) सांस् कृतीक  

45) अनके लोक बववाहाकडे ----------------------- या दृष् टीकोनातून पाहतात.  

 1) कायमस् वरूपपी वचन बद्धता  2) नशक्षण  

 3) संस् कृती   4) रं्मत  

46) पाश् चात् य संस् कृतीमध् य ेववैाहीक जोडीदार ननवडण् याची मकु् त -----------------
---- असते.  

 1) संस् कृती  2) परवानगी  3) िंधन  4) यापकैी नाही  



47) जोडीदारासोित ववैाहीक समायोजन हे पालकांच् या ववैाहीक -------------------
--- सहसंिंधीत असते.  

 1) भाषा   2) संस् कृती  

 3) धमव   4) समाधानकारतेशी  

48) बववाहाच ेयश िर् याचदा वध ुवर यांच् या ----------------------- ननर्डीत 
असते.  

 1) वयाशी  2) भाषेशी  3) संस् कृतीशी  4) प्रदेशाशी  

49) ज् यांचे पालक हे घटस् फोटीत असतात त् यांचे इतरांच् या तुलनेत ---------------
-------- प्रमाण जास् त आहे.  

 1) वयाचे  2) समायोजनाचे  3) घटस् फोटाचे  4) ववैाहीक 
यशाचे  

50) व् यक् तीमत् वातील काही र्णु वनैशष् ्ये ----------------------- समायोजनाशी 
सहसंिंधीत आहे.  

 1) ववैाहीक  2) भाषीक  3) सांस् कृतीक  4) भनुमका  

51) बववाहानतंर काही नव् या ----------------------- ची जिािदारी येत असते.  

 1) समाधान   2) भलुमका  3) सासर  4) माहेर  

52) जेव् हा पालकांची सवव मलेु प्रौढबवश् वात प्रवेश करतात स् वतंत्रा होतात तेव् हा 
पालकांना ----------------------- ची भावना येते.  

 1) ररकामेपणा  2) समाधान  3) वदृ्धत् व  4) पालकत् व  



53) पक्रहया यांदा येणार् या पालकत् व व त् यातनू होणारे िदलांमळेु अनेक जोडप् यात ---
------------------- होतात.  

 1) मलेु 2) ब्स्थरता  3) वाद  4) यापकैी नाही  

54) िहुसंख् य व् यक् ती ----------------------- अपेकं्षना योय  य ठरबवतात.  

 1) ललंगलनहाय  2) सांस् कृतीक  3) भाषीक  4) कौटंुबिक  

55) परंपरेनसुार पती पत् नीच् या भनुमका स् पष् ट आहेत जसे पतीने कुटंुिाचे --------
--------------- करायला हव.े  

 1) िदल  2) प्रर्ती  3) पालनपोषण  4) स् वच् छता  

56) जोडप् यांचे आनथवक स् त्रोत हे ----------------------- समायोजन व कुटंुि 
प्रक्रियेवर पररणाम करते.  

 1) ववैाहीक  2) संप्रेषण  3) कौशया य  4) र्ुंतवणकु  

57) पक्रहया या बववाहानंतर घटस् फोट घतेया यास दसुर् या बववाहतही ------------------
---- होण् याची संभावना उच् च असते.  

 1) समायोजन  2) यशस् वी  3) घटस् फोट  4) सामाब्जक  

58) घटस् फोटामळेु यणेारा ----------------------- ब्िया व परुूष दोघांनाही प्रचंड 
प्रमाणात जाणवत असतो.  

 1) ताण  2) प्रथा  3) जिािदारी  4) बववाह  

59) सावत्र िालक-पालक संिंधात ----------------------- व दरुावा क्रदसनु येतो.  

 1) सकारात् मकता  2) नकारात् मकता 3) समायोजन 4) आनथवकता  



60) घटस् फोटानतंर ----------------------- पयावय व् यक् तीसमोर असतो.  

 1) आनथवक  2) पनुषवववाहाचा  3) समायोजनाचा  4) यापकैी नाही  

61) ज् या व् यक् तीकडे नोकरी्व् यवसाय कौशया य आब्ण पात्रता मयावक्रदत आहेत त् यांना 
नौकरी्व् यवसायाच् या संधी देखील ----------------------- असतात.  

 1) मयाषदीत  2) अनके  3) भरपरु  4) मध् यम  

62) िर् याचशा व् यवसायात सामान् य िदु्धीमत् तेपेक्षाही बवशेष असे ------------------
---- असणे. 

 1) नोकरी  2) व् यवसाय  3) कौशल् य  4) संधी  

63) व् यक् तीच् या कारक्रकदव ननवडीवर ----------------------- प्रभाव पडतो.  

 1) कुटंुब  2) संस् कृती  3) समाज  4) संिंध  

64) कारक्रकदव ननवडतांना ----------------------- चाचण् यांची मदत होते.  

 1) ताण-तणाव  2) अलभरूपची  3) माननसक क्षमता4) समायोजन 

65) एक उत् तम समपुदेशक तुमच् या चाचण् यांचे ननष् कषावच ेनतर बवश् लेषण करून 
योय  य ----------------------- करतो.  

 1) प्रभाव 2) मागषदशषन  3) समायोजन  4) नलंर्भेद  

66) व् यावसायीक अनभरूची चाचण् यांमधनू तुमचा नोकरी क्रकंवा कारक्रकक्रदवतीत ------
----------------- चा काळ सांर्ता येतो.  

 1) अनभरूची  2) ताण-तणाव 3) समायोजन  4) नशक्षण  



67) कारक्रकदव ननवड ही जीवनभर चालणारी ----------------------- प्रक्रिया आहे.  

 1) ववकासाची  2) नशक्षणाची  3) संस् कृतीची  4) समाजाची  

68) कारक्रकदव ननवडण् यास उपयकु् त र्ुण वनैशष् ्ये प्रारूप ----------------------- 
यांनी मांडला.  

 1) जॉन हॉलंड  2) एररकसन  3) ब्स्कनर  4) पॅव् हलॉव् ह  

69) अनके व् यावसायीक ननणवय असे आहेत जे एकदा घेतले की परत वळणे ------
----------------- असते.  

 1) सोपे  2) अवघड  3) सामान् य  4) नतघ् याचे  

70) हॉलंड यांनी बवकसीत केलेली ----------------------- ही एक चाचणी आहे. 

 1) स् वदिदशा शोध  2) समायोजन  3) माननसक स् वास् थ 4) 16 PF  

71) सामाब्जक व् यक् ती इतरांशी ----------------------- करण् यास पसंती देतात.  

 1) त्रास  2) ताण  3) आंतरदििया  4) समायोजन  

72) कलाप्रेमी व् यक् ती या ----------------------- व स् वालंिी असतात.  

 1) आिमक  2) कया पनाबप्रय  3) समायोब्जत  4) तणावग्रस् त  

73) सपुर यांनी अत् यावश् यक जीवनाच् या चिाचे ----------------------- टप् प े
सांर्ीतली आहेत.  

 1) दोन 2) चार  3) पाच  4) सहा  



74) तंत्रज्ञानानसुार आजच् या नोक’या या सतत ----------------------- आणणार् या 
असतात.  

 1) पररवतषन  2) आिमण  3) ताण  4) रोजर्ार  

75) संर्णक व तंत्रज्ञानामळेु काम व घर यांच् यामधील कमी होत आहे.  

 1) ताण  2) आिमकता  3) लसमारेर्ा  4) उत् पन् न  

76) महाबवद्यालयीन पदवीनशवाय नमळणार् या नोकरीमध् य ेनमळकत ----------------
------- असते.  

 1) जास् त  2) कमी  3) अंदाजे  4) यापकैी नाही  

77) अनके पदबवधर आजही ----------------------- आहेत.  

 1) बेरोजगार  2) नोकरीदार 3) तणावात  4) आिमक  

78) कामाच् या िाितीत वंश व ----------------------- भेद करणे हे िकेायदेनशर 
मानले जाते.  

 1) ललंग  2) आनथवक  3) र्रीिी  4) सामाब्जक  

79) िदलत् या अथवव् यवस् थेमळेु ----------------------- नोकर् या कमी होत आहेत.  

 1) कायमस् वरूपपी  2) तातपरुत् या  3) व् यावसायीक  4) यापकैी नाही  

80) परुूषांच् या तुलनेत मक्रहलांना कामाच् या क्रठकाणी -----------------------  चा 
ताण जाणवतो.  

 1) नशक्षण  2) ललगंभेद  3) व् यक् तीर्त  4) आनथवक  



81) ----------------------- क्रदया यामळेु व् यावसायीक ताण काही प्रमाणात कमी 
होतो.  

 1) ववश्ांती वळे  2) जास् त काम  3) र्ोंर्ट  4) छळ  

82) लैंनर्क छळास क्रदया या जाणार् या प्रनतक्रिया या व् यक् तीर्त तसेच --------------
--------- अस ूशकतात.  

 1) सामाब्जक  2) आनथवक  3) व् यावसायीक  4) शकै्षब्णक  

83) कमी नशक्षण व प्रनशक्षण असलेया या व् यक् तींना ----------------------- 
होण् याची शक् यता असते.  

 1) नशक्षीत  2) बेरोजगार  3) नौकरीदार  4) अपघात  

84) ----------------------- वातावरणात होणारे िदल िरेोजर्ारीचे कारण मानले 
जाते.  

 1) आलथषक  2) सामाब्जक  3) शकै्षब्णक  4) माननसक  

85) कोणत् याही वयात नोकरी र्मावणे हे ----------------------- असते.  

 1) चांर्ले  2) ससुय  3) ताणकारक  4) आनंददायक  

86) नोकरी र्मावया याच् या ताणामळेु व् यक् ती ----------------------- सदु्धा होतो.  

 1) आिमक 2) आनंदी  3) मतै्रीपणुव  4) उत् साही  

87) िरेोजर्ारीशी जळुवनु घते असतांना ----------------------- पाठींिा असणे 
आवश् यक असते.  

 1) कुटंुबाचा  2) नशक्षणाचा  3) व् यवस् थापनाचा 4) यापकैी नाही  



88) कामसबुप्रय व् यक् तीचे ----------------------- प्रकार पडतात.  

 1) चार  2) सहा  3) दोन  4) आठ  

89) कमावते जोडीदार हे आपया या कुटंुि व कामाच् या मार्ण् यापणुव करण् यासाठी ----
------------------- करतांना क्रदसतात.  

 1) संघर्ष  2) काम  3) भेटीकाठी  4) भांडण  

90) ----------------------- म् हणजे अशी कृती करणे जी स् वत  व् यक् तीन े
ननवडलेली व त् यामध् ये ती व् यस् त असलेली असते ती र्ोष् ट वयैक् तीक दृष् ्या 
अथवपणुव असते.  

 1) काम  2) उत् पन् न  3) फुरसत  4) व् यवसाय  


