
Sociology Model Ques/on for TYBA Paper 9 

1. Which word is established for searching for knowledge? 
a. Social Problem 
b. Social Research
c. Social Phenomenon 
d. Social Institution 

ज्ञानासाठी शोध या अथानेर्च कोणता शब्द सवर ्सामान्य व्यवहारात प्रिचलत आह? 

अ. सािमाजक समस्या

 ब. सा$माजक संशोधन 

क. सािमाजक घटना 
ड. सािमाजक संस्था 

2. This is the easiest, most understandable, most flexible and most useful graph.
 A) Belt
 B) Blair
 C) Herring 
 D) None of these 

 हा सवार्त सोपा, सवार्त समजण्यायोग्य, सवार्त लविचक आिण सवार्त उपयुक्त ग्राफ आह.े

 एक पट्टा

 -ेअर

  हिेरंग

  यापैकी काहीही नाही

3. The line drawn from top to bottom on graph paper is called the _____ axis.
 A) X
 B) Y



 C) A
 D) B 

आलेख कागदावर वरपासून खालपयर्ंत रेषा काढलेल्या रेषाला _____ अक्ष असे म्हणतात.

 ए) X

 बी) Y

 सी) A

 ड) B

4. The line drawn on the graph paper from level is called the _____ axis 
A)A
B)  B
C) X
D) Y
आलेख कागदावर पातळीवरून काढलेल्या रेषाला _____ अक्ष असे म्हणतात.

A)A
B)  B
C) X
D) Y

5. _____ is a specific post value at the center of the factor range. 
A)Polymer 
B) Middle
C)  None of these
D) Median  

_____ ह ेघटक श्रेणीच्या मध्यभागी एक िविशष्ट पोस्ट मूल्य आह.े

पॉिलमर

मध्यभागी



 यापैकी काहीही नाही

 म1म

6. The German thinker ________ was the first to use statistics.
 A) None of these
 B) Karl Marx
 C) Habermas
 D) GroQriedus Eknwal

जमर्न िवचारवंत ________ ह ेआकडवेारी वापरणारे सवर्प्रथम होते.

 अ) यापैकी काहीही नाही

 बी) कालर् माक्सर्

 सी) हबर्मार्स

 डी) 4ो$5डीस एकनवाल

7. SPSS system is _______ .
A)In computer 
B) On the book 
C)  In the field of research 
D)None of these 
एसपीएसएस िसस्टम _______ आह.े 
संगणकात 
पुस्तकावर 
 संशोधनाच्या क्षेत्रात 
यापैकी काहीही नाही 

8. According to __________ Correlation is the analysis of two or more factual 
variables. 
A)Tunnel 



B)  Corner 
C)  King 
D) Boddington 

__________ च्या मते सहवास म्हणजे दोन िकंवा अिधक तथ्यात्मक चलांच ेिवश्लेषण.

बोगदा

 कोपरा

 राजा

 बोिडंग्टन

9. According to _________ The value of the most common term in the category is 
called polymer.
 A) kennly and keeping
 B) croxton and cowden 
 C) Prof.P.L.Elhance
 D) Secrist 

_________ च्या मते श्रेणीतील सवार्त सामान्य संज्ञेचे मूल्य पॉिलमर असे म्हणतात. 
 ए) केनी आिण ठेवणे 
 बी) क्रॉक्सटन आिण कावळे 
 सी) प्रा.पी.एल.एल्हेंस 
 डी) सेके्रटरी 

10. The value of the component which appears frequently in the component cate-
gory is called _________. 
A)Middle
B) Median 
C)Mode 
D)Deviation
घटक श्रेणीमध्ये वारंवार िदसणार्या घटकाचे मूल्य _________ असे म्हणतात.



मध्यभागी

मध्यम

मोड

िवचलन 


