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Q1. Parsons's "theory of social system" represents :
पासर्नचा "सामािजक प्रणालीचा िसद्धांत" प्रितिनिधत्व करतो
1.

Functionalist Theory / कायर्वादी िसद्धांत

2.

Conflict Theory / संघषर्वादी िसद्धांत

3.

Interactionist Theory / आं तरिक्रयात्मक िसद्धांत

4.

Phenomenological Theory / फेनॉमेनॉलॉजी

Q2. Who among the following is a associated with the German term Verstehen?
पुढीलपैकी कोण जमर्न शब्द व्हेरस्टाईनशी संबंिधत आहे?
1.

Comte / कॉम्ट

2.

Durkheim / डरखाईम

3.

Weber / वेबर

4.

Marx / माक्सर्

Q3. In Parson’s theory of social systems, the sub-system which performs the function of
adopting environment is
पासर्नच्या सामािजक प्रणालीच्या िसद्धांतामध्ये, उप-प्रणाली जी पयार्वरण दत्तक घेण्याचे कायर् करते
1.

Economy / अथर्व्यवस्था

2.

Polity / राजकारण

3.

Education

4.

Legal system / कायदे पद्धती

/ िशक्षा

Q4. The term that denote all the structural components of a society through which activities
are organize and social needs are met, is
ज्यायोगे समाजातील सवर् संरचनात्मक घटक असे सूिचत करतात , ज्याद्वारे िक्रयाआयोिजत केल्या
जातात आिण सामािजक गरजा भागिवल्या जातात अशी संज्ञा म्हणजे

1.

Structural elements / संरचनात्मक घटक

2.

Social institutions / सामािजक संस्था

3.

Associations / संघटना

4.

Social Functions / सामािजक कायेर्

Q5. Which of the following aspect is not related with community?
पुढील पैकी कोणता पैलू समुदायाशी संबंिधत नाही?
1.

Locality / पिरसर

2.

Heterogeneity / िभन्नता

3.

We-feeling / आम्हीपणाची-भावना

4.

Homogeneity/ एकसारखेपणा

Q6. Who is well known for his theory of evolution?
कोण त्याच्या उत्क्रांतीच्या िसद्धांतासाठी प्रिसद्ध आहे?

1.

Parsons / पासर्न्स

2.

Merton / मटर्न

3.

Dahrendorf / डाहरेंडॉफर्

4.

Spencer / स्पेन्सर

Q7. A set of social expectations attached to particular social status is

िह िविशष्ट सामािजक िस्थतीशी संलग्न सामािजक अपेक्षांचा एक संच आहे
1.

Position / स्थान

2.

Norm / िनयम

3.

Role / भूिमका

4.

Prestige / प्रितष्ठा

Q8. Achieved status is –
साध्य िस्थती म्हणजे
1.

One which is given by one's group / एखाद्या समूहाकडू न िमळालेली िस्थती

2.

Inherited from parents / पालकांकडू न वारसा हक्कात प्राप्त झालेली िस्थती

3.

Dependent upon biological potentialities / जैिवक संभाव्यतेवर अवलंबून असणारी िस्थती

4.

Derived from abilities and skills / क्षमता व कौशल्यांतून प्राप्त झालेली िस्थती

Q9. Family is an important:
कुटुंब हा महत्वाचा
1.

Interest group / आवड गट आहे

2.

Organized group / संघिटत गट आहे

3.

Primary group / प्राथिमक गट आहे

4.

Secondary group / दुय्यम गट आहे

Q10. Who termed institutions as “an organized system of a social relationship which
embodies certain common values and procedures and meet certain basic needs of the
society”.

सामािजक संस्था म्हणजे “सामािजक संबंधांची एक संघिटत व्यवस्था, ज्यात काही िविशष्ट मूल्ये
आिण कायर्पद्धती असतात आिण त्या समाजाच्या काही मूलभूत गरजा पूणर् करतात", असे कोणी म्हटले आहे
1.

Horton and Hunt / हॉटर्न आिण हंट

2.

K. Marx / माक्सर्

3.

E. Durkheim / दुरिखम

4.

M. Weber / वेबर

Q11. _________ is a cluster of traits.
________ गुणधमार्ंचा समूह आहे
1.

Culture Complex / संस्कृती संकुल

2.

Invention / शोध

3.

Diffusion / प्रसरण

4.

Innovation / नािवन्य

Q12. ____________ refers to rejection of dominant societal values and seeks an alternative
lifestyle.
______________________ हा प्रबळ सामािजक मूल्यांचा नकार दशर्िवतो आिण वैकिल्पक
जीवनशैली शोधतो.
1.

Counter culture / प्रित संस्कृती

2.

Sub culture / उपसंस्कृती

3.

Culture / संस्कृती

4.

Traits / वैिशष्ट्य

Q13. __________ are those customs and practices that occur in all societies across the
universe.
__________ त्या रूढी आिण पद्धती आहेत ज्या िवश्वाच्या सवर् समाजात आढळतात.
1.

Culture Universals / संस्कृती िवद्यापीठे

2.

Culture / संस्कृती

3.

Food / अन्न

4.

Water / पाणी

Q14. __________ is the attitude that refers to the belief that one’s own culture is superior to
another.
__________ ही अशी एक वृत्ती आहे जी एखाद्याची स्वतःची संस्कृती दुसर्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे या
िवश्वासाचा संदभर् देते.
1.

Ethnocentrism / स्वयंसमूह श्रेष्ठतावाद

2.

Culture / संस्कृती

3.

Xenocentrism / परसमूह श्रेष्ठतावाद

4.

Diffusion / प्रसरण

Q15. ____________ is an alternative to Ethnocentrism.
____________ स्वयंसमूह श्रेष्ठतावाद यास पयार्य आहे
1.

Cultural Relativism / सांस्कृितक सापेक्षतावाद

2.

Counter culture / प्रित संस्कृती

3.

Sub culture / उपसंस्कृती

4.

Innovation / नािवन्य

Q16. ________ refers to a whole wide range of cultural differences found between societies
and within societies.
________________ म्हणजे संपूणर् समाजातील आिण समाजांतगर्त आढळणार्या सांस्कृितक िभन्नतेच्या
िवस्तृत श्रेणीचा संदभर् होय .

1.

Cultural Diversity / सांस्कृितक िविवधता

2.

Cultural Universals / संस्कृती िवद्यापीठे

3.

Subculture / उपसंस्कृती

Culture / संस्कृती

4.

Q17. ____________ is the belief that the product, styles or ideas of one’s society is inferior to
elsewhere.
____________ असा िवश्वास आहे की एखाद्याच्या समाजाचे उत्पादन, शैली िकंवा कल्पना इतरत्र
किनष्ठ आहेत
1.

Xenocentrism / परसमूह श्रेष्ठतावाद

2.

Cultural Relativism / सांस्कृितक सापेक्षतावाद

3.

Subculture / उपसंस्कृती

4.

Counterculture / प्रित संस्कृती

Q18. ________- coined the term Ethnocentrism.
______________ यांनी स्वयंसमूह श्रेष्ठतावाद िह संज्ञा सवर्प्रथम उपयोगात आणली.
1.

William Graham Sumner / िवल्यम सनर

2.

Emile Durkheim / इमाईल डरखाईम

3.

Max Weber / मॅक्स वेबर

4.

Karl Marx / कालर् माक्सर्

Q19. ___________ are forms of electronic communication through which users create online
communities.
___________ इलेक्ट्रॉिनक संवादाचे असे प्रकार आहेत ज्याद्वारे वापरकतेर् ऑनलाइन समुदाय तयार
करतात.
1.

Social Media / समाज माध्यम

2.

Newspapers / वृत्तपत्र

3.

Radio / नभोवाणी

4.

Television / दू रदशर्न

Q20. Facebook, Twitter, YouTube are examples of __________.

फेसबुक, िट्वटर, यूट्यूब ही __________ ची उदाहरणे आहेत.
1.

Social Media / समाज माध्यम

2.

Print media / िप्रंट माध्यम

3.

Radio / नभोवाणी

4.

Newspapers / वृत्तपत्र

