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Q1. Educational Psychology consists of two words; ___________ and Education.  

शैक्षणिक मानसशास्त्रामध्ये दोन शब्द असतात; ___________ आणि शशक्षि. 
A. **Psychology / मानसशास्त्र 

B. Philosophy / तत्त्वज्ञान 

C. Sociology / समाजशास्त्र 

D. Physiology / शरीर ववज्ञान 

 
 
Q2. Educational Psychology is defined as “that branch of Psychology which deals with teaching and 

learning”.  

शैक्षणिक मानसशास्त्र ही मानसशास्त्राची अशी शाखा आहे, की जी  अध्ययन  आणि अध्यापन याांच्याशी 
सांबधित आहे .” अस ेखालील पैकी कोिी प्रतीपादन केले. 

A. Freud / फ्रायड 

B. Jung / जांग 

C. **Skinner / स्स्त्कनर 

D. Pavlov / पावलोव्ह 

 

Q3. What is the idea until a particular problem is solved? 

एखाद्या ववशशष्ट समस्त्येचे ननराकरि होईपयतं कल्पना काय आहे? 

A. **Logic / तकक शास्त्र 

B. Curve / वक्र 

C. Simple / साि े

D. Straight / सरळ 

 

 

Q4. What is the process of thinking to solve a person’s problem is called? 

एखाद्या व्यक्तीच्या कॉलच ेननराकरि करण्यासाठी ववचार करण्याची प्रक्रक्रया काय आहे? 

A. Problem method / समस्त्या पद्ित 

B. Negative method / नकारात्मक पद्ित 

C. **Problem solving method / समस्त्या सोडवण्याची पद्ित 

D. Positive method / सकारात्मक पद्ित 

 

Q5. Thorne Dyke is a psychologist from which country?  

थॉनक डाइक कोित्या देशातील मानसशास्त्रज्ञ आहेत? 



A. Russia / रशशया 
B. India / भारत 

C. **America / अमेररका 
D. Japan / जपान 

 

 

Q6. What does it mean to adjust to a situation on a cognitive level? 

सांज्ञानात्मक स्त्तरावर पररस्स्त्थतीशी जळुवून घेण्याचा काय अथक होतो? 

A. Pronunciation / उच्चार 

B. **Thoughts / ववचार 

C. Conduct / आचरि 

D. Type / प्रकार 

 

 

Q7. What is the side of psycho-analysis?  

मानशसक ववश्लेषिाची बाज ूकाय आहे? 

A. Emotional / भावननक 

B. Functional / कायाकत्मक 

C. **Cognitive / सांज्ञानात्मक 

D. None of These / यापैकी काहीही नाही 
 

Q8. How many are the types of learning are there? 

शशकण्याच ेप्रकार क्रकती आहेत? 

A. 2 

B. **3 

C. 4 

D. 5 

 

Q9. ____________ refers to the sequence of biological changes in children. 

      __________ हे मुलाांमिील जैववक बदलाांच्या क्रमाचा सांदभक देत.े 
A. **Maturation / पररपक्वता 
B. Development / ववकास 

C. Progress / प्रगती 
D. Result / पररिाम 

 

 

Q10. To learn is to modify behaviour and experience:  

शशकि ेम्हिजे वतकन आणि अनुभव सुिारि े

A. Skinner / स्त्कीनर 

B. Crow and crow / कावळा आणि कावळा 
C. Henry / हेन्री 
D. **Munn / मुन 


