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Q1. David Buss is one of the pioneer in the field of____ 

डेव्हहड बुस याांना ______ या क्षेत्रातील अग्रेसर मानल ेजाते  

1. Genetics/ जनुकीय व्िज्ञान  

2. **Evolutionary Psychology/ उत्क्ाांतीिादी मानसशास्त्र  

3. Cultural Psychology/ साांस्कृव्तक मानसशास्त्र 

4. Behaviourism/ िततनिाद  

 

Q2. _______ are mental framework for organizing and using social information  

म्हणजे सामव्जक माव्हती सांघटीत करण्याची आव्ण िापरण्याची मानव्सक रचना होय  

1. Heuristics/ निगामी तांत्र े

2. Attitudes/ अव्भिृत्ती  

3. Thinking/ व्िचार  

4. **Schemas/ योजना 

 

Q3. Social perception is (3)  

सामाव्जक सांिेदन ही एक 

a. **Mental process/ मानव्सक प्रक्र्या आह े

b. Physical process/ शारीररक प्रक्र्या आह े

c. Cultural process/ साांस्कृव्तक प्रक्र्या आह े 

d. Academic Process/ शैक्षव्णक प्रक्र्या आह े

Q4. An attitude can be inferred from (4)  

एखाद्या अव्भिृत्तीचे अनुमान 

1. Cognition/ आकलना आधारे लािले जाऊ शकते 

2. Affect/ पररणामातून लािले जाऊ शकत े

3. Behavior/ िततना आधारे लािले जाऊ शकते 

4. **All of the above/ िरील सित 

 

Q5. Prejudice refers to: (5)  

पूितग्रह म्हणज े

1. Any kind of bias or inclination toward anything or anyone that may be inherited/ 

अनुिांशद्वारा चालत आलेला कुठल्याही प्रकारचा कल ककिा व्िचाराांकडे झुकणे  

2. Positive attitudes of a special kind/ व्िव्शष्ट प्रकारची सकारात्कमक अव्भिृत्ती. 



3. **A usually negative attitude toward the members of some social group/ सामन्यात: काही 

सामाव्जक गटाच्या सदस्याांव्िषयी नकारात्कमक अव्भिृत्ती  

4. A belief that world is just and fair/ एक असा व्िश्वास क्रक सित जग ह ेन्याय्य आह.े  

 

Q6. The basic motive to seek and maintain interpersonal relationship is (6) 

आांतर-व्यक्ती नातेसांबांध व्नमातण करण ेि रटकिून ठेिण्याचे मुलभूत कारण म्हणजे..                  

1. Need for power/ प्रभुत्कि प्रेरणा /गरज 

2. Need for information/ माव्हती व्िषयक प्रेरणा / गरज. 

3. Need for security/ सुरक्षा व्िषयक प्रेरणा / गरज. 

4. **Need for affiliation/ सांलग्नतेची प्रेरणा/ गरज.  
 

Q7. Social Influence is (7)  

सामाव्जक प्रभाि म्हणज े

1. Conform to explicit or unspoken rules/ न बोललेल्या व्नयमाना अनुसरुन जाण े

2. Our effort to maintain control over our lives/ आपला आपल्या आयुष्यािर व्नयांत्रण ठेिण्याचा 

प्रयत्न  

3. To go along with Crowd/ गदीसोबत जाण े 

4. **An effort by others to change our attitudes, beliefs, perceptions or behavior/ अव्भिृत्ती, 

श्रध्दा आव्ण सांिेदन ककिा िततनात बदल होण्याकरता एक ककिा अव्धक लोकाांनी केलेला प्रयत्न 

 

Q8. Prosocial Behavior is (8) 

समाजअनुकूल िततन म्हणज े

1. An effort by others to change our attitudes, beliefs, perceptions or behavior/ अव्भिृत्ती, 

श्रध्दा आव्ण सांिेदन ककिा िततनात बदल होण्याकरता एक ककिा अव्धक लोकाांनी केलेला प्रयत्न 

2. **Help other with no immediate self-benefit/ मदत केलेल्या कृतीचा फायदा हा मदत करण्याऱ्या 

व्यक्तीस होत नाही 

3. Our effort to maintain control over our lives/ आपला आपल्या आयुष्यािर व्नयांत्रण ठेिण्याचा 

प्रयत्न  

4. When others obey commands or order from others/ दसुऱ्याच्या हुकुमाच ेि आज्ञेच ेपालन करण े

 

Q9. What aggression intended to do with another person or thing? (9)  

आ्मकतेचा दसुर  ्या व्यक्तीबरोबर ककिा िस्तूबरोबर काय करण्याचा हतेू असतो? 

1. ** Verbal or physical harm/ शाव्ददक ककिा शारीररक हानी 

2. Emotional Harm/ भािव्नक हानी 

3. Social harm/ सामाव्जक हानी 

4. Personal harm/ िैयव्क्तक हानी 
 



Q10, Who found that nearly all groups were based on interdependence among their 
members? (10) 

जिळजिळ सित गट त्कयाांच्या सदस्याांमधील परस्परािलांबािर आधाररत असल्याचे कोणाला आढळल?े 

1. Donelson R. Forsyth/ डोनेल्सन आर. फोर्ससथ 

2. Carl Rogers/ कालत रॉजसत 

3. Sigmund Freud/ व्सगमांड फ्रायड 

4. **Kurt Lewin/ कटत लेव्िन 
 

 


