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Q1. _________________  was founder of structuralism. (1) 

________ ह ेरचनावादाचे संस्थापक होते. 

1. **Edward Tichner/ एडवडड टीचनर 

2. William James/ ववलयम जेम्स 

3. Charles Darwin/ चालडस डावीन 

4. Mary Whinton Kalkins/ मेरी व्हीटन कालककन्स 

 

Q2. Each action potential takes about _________ of a second for generation. (2) 

नासपेर्शीमध्ये किया क्षमता भरीत होण्यासाठी ________वेळ लागतो  

1. **One Thousand/ संकेदाचा हजारावा भाग  

2. One hundredth/ संकेदाचा र्शंभरावा  भाग  

3. One tenth/ संकेदाचा दहावा भाग  

4. One fiftieth/ संकेदाचा पन्नासावा भाग  

 

Q3.  ____________________   was the first female psychologist having Ph.D. degree. (1) 

_________ या पीएच.डी. असलेल्या पवहल्या मवहला मानसर्शास्त्रज्ञ होत्या. 

1. **Margaret Floy/ मागाडरेट फ्लोय                                                    

2. Margaret Mead/ मागाडरेट मीड 

3. Karen Harney/ करेन हॉन े                                                         

4. Mary Calkins/ मेरी कॅवल्कन्स 

 

Q4. Pavlov proposed learning related theory called. (3)  

पॅवलॉव यांनी अध्ययनाचा हा वसद्ांत मांडला 

1. **Classical Conditioning / अवभजात अवभसंधान 

2. Innovative/ अवभनव 

3. Instrumental/ साधक 

4. Trial and Error/ प्रयत्न प्रमाद 

 

Q5. Memory is a (4) 

स्मृती ही  



1. **Process/ प्रकिया आह े 

2. Structure/ रचना आह े 

3. Aptitude/ अवभक्षमता आह े 

4. None of these/ यांपैकी कोणतेही नाही  

 

Q6. One of the most complex and highest forms of human behaviour is (5) 

मानवी वतडनाचा एक सवाडत जटटल आवण उच्च प्रकार म्हणजे  

1. **thinking/ ववचार 

2. sleeping/ झोप 

3. eating/ खाण े

4. fighting/ भाडंण े
 

Q7. According to William McDougal, jealousy is (6) 

ववल्यम मॅकडूगल यांच्या मते, मत्सर वह एक  

1. An emotion/ भावना आह े

2. A Need/ एक गरज आह.े 

3. **An Instinct/ उपजत प्रवृत्ती आह.े 

4. Behavior/ वतडन आह े 

 

Q8. Maslow believed that satisfaction of the needs that leads to feelings of integrity are (6) 

मॅस्लो यांचा असा ववश्वास होता कक ज्या गरजांच्या समाधानातून एकात्मतेची भावना वनमाडण होते त्या म्हणजे  

1. **transcendence needs/ उत्कृष्ठता गरजा  

2. social needs/ सामावजक गरजा  

3. aesthetic/ सौंदयाडववषयक गरजा  

4. safety needs/ सुरक्षा ववषयक गरजा  

 

Q9. At what developmental stage under gratification of needs results in aggressive pessimistic 

personality traits? (7) 

मनोलैंवगक ववकासाच्या कोणत्या टप्पप्पयामध्ये गरज पूतीच्या समाधानापासून बालक वंवचत रावहल्यास त्याच्यात 

आिमक-वनरार्शावादी व्यविमत्व गुण कदसून येतात?  

1. Oral Stage/ मुखावस्था 

2. Anal Stage/ गुदावस्था 

3. Phallic Stage/ वर्शश्नावस्था  

4. Genital Stage/ लैंवगक अवस्था 

 

Q10. What is the median of the following set of scores? (8) 

8, 16, 12, 9, 10? 

पुढील प्राप्ांक संचाची मध्यगा काय आह?े 

८,१६,१२,९,१० 

1. 10/१०  

2. 14/१४  



3. 18/१८  

4. **12/१२  
 


