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Q1. One of the most complex and highest forms of human behaviour is (5) 

मानवी वततनाचा एक सवातत जटिल आणण उच्च प्रकार म्हणजे  

1. **Thinking/ णवचार 

2. Sleeping/ झोप 

3. Eating/ खाणे 

4. Fighting/ भाांडणे 

 

Q2.What is a symbolic construction representing some common and general features of object or 

events? (5) 

वस्तू ककवा घिनेच्या साधारण आणण सामान्य वैणिष्ट्ाांची प्रणतकात्मक रचना प्रणतणनणधत करणे म्हणजे काय? 

1. Imagination/ कल्पनािक्ती 

2. **Concept/ सांकल्पना 

3. Feeling/ भावना 

4. Understanding/ समज  

 

Q3. Another important element of thinking is (5) 

णवचार करण्याचा आणखी एक महत्त्वाचा घिक म्हणजे  

1. Feeling/ भावना 

2. Imagery/ प्रणतमा  

3. ** Prototypes/ आददरूपे 

4. Cognition/ बोधन 

 

Q4. According to Steers & Porter motivation is something that (6)  

स्िीसत आणण पोितर याांच्या मते पे्ररणा म्हणजे असे काही की जे  

1. **Energizes Human Behavior/ मानवी वततन उत्साही करत े

2. Predicts Behavior/ वततनाचे भाकीत करत े

3. Varies in Type and Strength/ णवणवध प्रकारचे आणण तीव्रतेचे असत े

4. May Be Implicit or Explicit/ कदाणचत अव्यक्त ककवा व्यक्त स्वरूपाचे 

 

Q5. According to William McDougal, jealousy is (6) 

णवल्यम मॅकडूगल याांच्या मते, मत्सर णह एक  

1. An emotion/ भावना आह े

2. A Need/ एक गरज आह.े 

3. **An Instinct/ उपजत प्रवृत्ती आह.े 

4. Behavior/ वततन आह े 



 

Q6. William McDougall suggested that human beings have following number of instincts. (6) 

णवल्यम मॅकडूगल याांच्या मते मानवी सहजप्रवृत्तीची सांख्या साधारणपणे इतकी असत े

1. 10/ १० 

2. 15/ १५ 

3. **18/१८ 

4. 20/२०  

 

Q7. According to Freud the personality component present at birth is (7) 

फ्राइड याांच्या मते जन्मत:च व्यणक्तमत्वाचा हा घिक उपणस्थत असतो  

1. Libido/ णलणबडो 

2. **Id/इदम 

3. Ego/ अहम 

4. Superego/ परम अहम 

 

Q8. According to Freud, pleasure principle is operated by (7) 

फ्राइड याांच्या मते सुख/ आनांद तत्वाचे सांचालन  

1. Adult/ प्रौढ करतो  

2. **Id/ इदम करतो 

3. Ego/ अहम करतो 

4. Superego/ परम अहम करतो   

 

 

Q9. As a general rule, the best measure of central tendency is (8) 

सवतसामान्य णनयामनुसार, केंद्रीय प्रवृत्तीचे सवातत उत्तम मापन 

1. **Mean/ मध्य आह े 

2. Median/ मध्यगा आह े

3. Mode/ बहुलक आह े

4. Range/ शे्रणी आह े

 

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

8, 16, 12, 9, 10? 

पुढील प्राप्ाांक सांचाची मध्यगा काय आह?े 

८,१६,१२,९,१० 

1. 10/१०  

2. 14/१४  

3. 18/१८  

4. **12/१२  

 
 


