SAMPLE QUESTION BANK

T.Y.B.A.

PSYCHOLOGICAL TESTING &
STATISTICS
PAPER NO IV
SEM.V
1. विश्िसनीयताहीसंकल्पना............. शीसंबधं ितआहे.
अ .विश्िास
ब .सातत्य
क .प्रामाणिकपिा
ड .खरे पिा

2. चाचिीसादरकरतअसतानाचाचिीसादरकत्यााच्याअििानआणिप्रेरिेमळ
ु े ............घडतो.
अ . प्रमाद
ब . व्यत्यय
क .गि
ु ििान
ड . खंड
3. शालेयमल
ु ांच्याउपलब्िीचेमापनकरण्यासाठी ..............कसोटीचािापरकेलाजातो.
अ .बद्
ु धिमापन
ब .अभिरूची
क .अभिक्षमता
ड .संपादन

4. धगल्फोडाच्यामते "व्यक्तीच्याठठकािीिारं िारआढळिारा,सापेक्षत:
स्थिरअसिाराकसोटीव्यक्तीपरत्िेभिन्नतादशाििाराितानप्रकारम्हिजे........... मानभसकहोय".
अ .ितानप्रकार
ब. गि
ु िमा
क .अभिरूची
ड .अभिक्षमता
5. ..............याप्रकारामध्येएकचकसोटीएकाचव्यक्तीिरककं िासमह
ू ािरदोनिेगिेगळ्यािेळीसादरकेलीजाते.
अ .चाचिीपन
ु चााचिी
ब. अिाखंडीतचाचिी
क .पयाायचाचिी
ड .कुडर - ररचडासनचाचिी
6. ज्याकसोटीद्िारे ........राहिाऱ्यागि
ु िमााचेमापनकरतांनाचाचिीपन
ू चााचिीिापरतात .
अ.बदलत
ब . सापेक्षत: स्थिर
क. गततमान
ड .तात्परु ते
7. समांतरिीयचाचिीच्याएफॉमाआणिबीफॉमाप्रापतांकाचामध्यिविचलनदोन्ही .........असतात.
अ .विरुद्ि
ब .िेगिेगळे
क .समान
ड .भिन्न
8. पयाायीचाचिीमध्येएफॉमािबीफॉमायामिीलवििानांचीकाठठण्यपातळी .........असलीपाठहजे .
अ . भिन्न
ब .िेगळी
क .विरुद्ि
ड .सारखी
9. एकाचकसोटीचेदोनिागकरूनतेप्रयक्
ु तानाठदलेजातातयाला ............विश्िसनीयताम्हितात.

अ .पयाायीचाचिी
ब. अिाखंडीचाचिी
क .पन
ु चााचिी
ड .कुडर - ररचडासनचाचिी
10. ............... यांच्यासत्र
ू ाच्याआिारे अिाखंडडतचाचिीचीविश्िसनीयतातनदे शांककाढतायेतो.
अ .गटमन
ब .कुडर - ररचडासन
क . स्थपयरमन- ब्राऊन
ड .बबने

11. ........... यासत्र
ं तताविश्िसनीयतातपासतायेत.े
ू ाच्याआिारे वििानांतगातसस
ु ग
अ .गटमन
ब .कुडर - ररचडासन
क . स्थपयरमन- ब्राऊन
ड .बबने
12. कसोटीतीलवििानांच्याआिारे िेगिेगळ्याितानप्रकारांचेमापनकेलेजातेत्यास....... कसोटीम्हितात.
अ .एकस्जनसी
ब.बहुस्जनसी
क .सामठू हक
ड . असामठू हक
13. प्रयक्
ु तानेठदलेल्याकसोटीचेमापनदोनिेगिेगळ्यापरीक्षकांकडूनकेलेजातेयाला.........
विश्िसनीयताम्हितात.
अ .पन
ु चााचिी
ब.पयाायी
क .समांतर
ड .परीक्षाअंतगात

14. कसोटीचीविश्िसनीयतातनिााररतकरण्यासाठीकोितीपद्ितीिापरािीहे कसोटीच्या ......अिलंबन
ू असते.
अ .गि
ु ािर
ब.हे ति
ू र
क . भिन्नतेिर
ड .समानतेिर

15. कसोटीतीलवििानेिरिरपाहूनकसोटीकोित्याितानप्रकाराचीमापनकरतेहेठरििेम्हिजे
..........यिािाताहोय.
अ.आशयात्मक
ब.दशानीय
क.िाकीत
ड.तनकष
16. कसोटीचीिैितातनिााररतकरण्यासाठीअन्यप्रकारे अपेक्षाकोष्टकतयारकेलेजातेत्यास .....असेम्हितात.
अ.कटऑफ
ब. सापेक्षकोष्टक
क.पररपि
ा ोष्टक
ू क
ड.अपि
ा ोष्टक
ू क
17. रचनात्मकयिािातायालाच........... यिािाताअसेहीम्हितात.
अ.आशयात्मक
ब.संकल्पनात्मक
क.दशानी
ड.किनात्मक
18. ............संख्याशाथत्रमध्येलहानशानमन
ं ि
ा मग्राबाबतिाकीतकरतात.
ु ागटाच्याआिारे सप
ू स
अ.ििानात्मक

ब.सहसंबि
ं त्मक
क. अनम
ु ानात्मक
ड.मानसशाथत्रीय
19आजार, व्यािी, आणि

अपंगत्िाची

लागि, िाटचाल, उपचार, आणि

प्रततबंि

यांच्यामिील

मानसशाथत्रीय घटकांच्या िभू मका जािून घेण्यास ---- कडून प्रािान्य ठदले जाते.
a. आरोग्यमानसशाथत्र
b. चेताविज्ञान
c. शरीरशाथत्र मानसशाथत्र
d. मनोधचककत्सा मानसशाथत्र
20. पयाायी मल्
ू यांकन ------ शी अधिक संबधं ित असते.
a. अल्पसंख्यांक समाजातील लोक
b. ठदव्यांगव्यक्ती
c.

बहुसंख्य समाजातील लोक

d. िंधचत समाजातील लोक
21.एका व्यक्तीला दस
ु ऱ्या व्यक्ती पासन
ू िेगळी ठरििारी िैभशष््यपि
ू ा आणि सापेक्षता ठटकाऊ बाब
म्हिजे ---- होय.
a. गि
ु विशेष
b. बध्
ु दीमत्ता
c. व्यक्तीमत्ि
d. अभिक्षमता
22 .ितानाचे ििान ककं िा थपष्टीकरि दे ण्याच्या हेतन
आणि शाथत्रशद्
ू े मांडण्यात आलेली सज्ञ
ु
ु ि
संकल्पना म्हिजे ----- होय.
a. कल्पना
b. संबोि
c. रचना
d. आषय
23..परीक्षि क्षमता कृती ककं िा तनरीक्षि कृतीच्या फलश्रुतीचा उल्लेख ------ असा केला जातो.
a. व्यक्तितान
b. अबोि ितान
c. सप
ु िा ितान
d. नैसधगाक ितान
24. अभिजात चाचिी भसद्िांत ------ या नािानेही ओळखला जातो.

a. प्रततसाद भसद्िांत
b. सपु त प्रततसाद भसद्िांत
c. िाथतिप्रापतांकभसद्िांत
d. िथततु नष्ठ प्रततसाद भसद्िांत
25.कसोटी माफात मापल्या जािारा / जािाऱ्या गि
ु विशेष ककं िा क्षमता यांच्याशी संबधं ित नसलेला
कसोटी प्रापतांकांचा घटक म्हिजे ----- होय.
a. प्रल्हादप्रचलन
b. िाथतविक प्रापतांक
c. विश्िसनीय प्रापतांक
d. अविश्िसनीय प्रापतांक
26.मानसशाथत्रीय चाचिीचा पढ
ु ीलपैकी कोिता तनकष उत्तम तनकष ठरू शकत नाही?
a. विश्िसनीयता
b. यिािाता
c. मानदं ड
d. गि
ु दान
27.एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या मानसशाथत्रीय कसोटीिर प्रापत झालेल्या प्रापताकाची तल
ु ना, त्याच
कसोटी िरील इतर लोकांच्या गटाला भमळालेल्या प्रापतांकांशी करून, त्या व्यक्तीच्या प्रापतांकाचा अिा
लािण्याची पद्ित म्हिजे ----- होय.)
a. मानदं डसंदभिातपरीक्षि
b. विश्िसनीयता-संदभिात परीक्षि
c. यिािाता-संदभिात परीक्षि
d. गि
ु दान-संदभिात परीक्षि
28. व्यस्क्तगत प्रापतांकाची तल
ु ना करण्यासाठी िापरला जािारा, एखाद्या चाचिी िरील एखाद्या
समह
ू ाच्या प्रापतांकांशी संबधं ित प्रदत्त म्हिजे ---- होय.
a. िथततू नष्ठ नमन
ु ा
b. प्रमाणितनमन
ु ा
c. विश्िसनीय नमन
ु ा
d. यिािा नमन
ु ा
29. एखाद्या चाचिीचे मानदं ड तनस्श्चत करण्यासाठी ती चाचिी ज्या लोकांसाठी तयार करण्यात
आलेली असते, त्या लोकांच्या प्रातततनधिक गटास दे ण्याची प्रकिया म्हिजे ---- होय.)
a. चाचिीप्रमािीकरि
b. चाचिी प्रशासन

c. गि
ु दान
d. घटक विश्लेषि
30.नमन
ु ा तनिडण्याच्या -----मध्ये पद्ितीमध्ये समष्टीची वििागिी छो्या समह
ू ामध्ये केली जाते.
a. सोयीथकर नमन
ु ा तनिड
b. पज
ुं नमन
ु ा तनिड
c. थतरीयनमन
ु ातनिड
d. थनोबाॅल नमन
ु ा तनिड
31. नमन
ु ा तनिडीच्या------- पद्ितीमध्ये नमन्
ु यामध्ये िाग घेिाऱ्या व्यक्तींची तनिड त्यांची उपलब्िता
आणि त्यांची नमन्
ु यामध्ये सहिागी होण्याची इच्छा या आिारे केली जाते.
a. सोयीथकरनमन
ु ातनिड
b. कोटा नमन
ु ा तनिड
c. थनोबॉल नमन
ु ा तनिड
d. पद्ितशीर नमन
ु ा तनिड
32एखादी चाचिी दे िाऱ्या विविि ियाच्या लोकांच्या नमन्
ु यांच,े त्या चाचिी िरील सरासरी प्रापतांक ---- सधू चत होतात.
a. भलंग मानदं ड
b. प्रादे भशक मानदं ड
c. ियमानदं ड
d. इयत्ता मानदं ड
33.----- एखाद्या चाचिी िरील एखाद्या इयत्तेमिील विद्यार्थयाांचे सरासरी गि
ु ----- िरून सधू चत
होतात.
a. इयत्ताआिाररतमानदं ड
b. िय आिाररत मानदं ड
c. भलंग आिाररत मानदं ड
d. प्रादे भशक मानदं ड
34-- मळ
ु े चाचिी प्रापतांकांना अिा दे ण्यासाठी पाश्िािम
ू ी लािते.
a. विश्िसनीयता
b. यिािाता
c. मानदं ड
d. आषय
35.------ मध्ये चाचिी दे िाऱ्या एका व्यक्ती समह
ू ाला प्रापत झालेल्या प्रापताकांच्या वितरिाचा उपयोग
त्या चाचिीिर िविष्यात प्रापत होिाऱ्या प्रापताकांच्या कल्क्यल
ु ेशन साठी केला जातो.

a. लिधचक संदिा समह
ू गि
ु दान प्रिाली
b.प्रिाही संदिा समह
ू गि
ु दान प्रिाली)
c. कायाात्मक संदिा समह
ू गि
ु दान प्रिाली
d. स्थिरसंदिासमह
ू गि
ु दानप्रिाली
36.तनकष-संदिीय कसो्या ------ शी अधिक संबधं ित असतात.
a. यिािाता
b. मानदं ड
c. विश्िसनीयता
d. प्रापतांक
37.चाचिीिर प्रापत झालेले िाथतविक प्रापतांक प्रचलन आणि एकूि प्रचलन यांच्यातील संबि
ं
दशाििारा तनदे शांक म्हिजे ----- होय.
a. यिािाता सहगि
ु क
b. प्रमाि विचलन
c. विश्िसनीयतासहगि
ु क
d. प्रमाणित प्रापतांक
38. चाचिीिरील प्रापतांकामिील पररितानशीलतेच्या कारिथत्रोतांचे ििान करण्यासाठी पढ
ु ीलपैकी
कोिते संख्याशाथत्र उपयक्
ु त ठरते?
a. प्रमािविचलनिगा
b. यिािाता सहगि
ु क
c. विश्िसनीयता सहगि
ु क
d. यादृस्च्छक प्रमाद
39. मापन केले जािाऱ्या पररिताका खेरीज अन्य पररिताकांमळ
ु े मापिा मध्ये तनमााि होिारी त्रट
ु ी
म्हिजे ----- होय.
a. िथततु नष्ठ प्रमाद
b. पद्ितशीर प्रमाद
c. मापनप्रमाद
d. यादृस्च्छक प्रमाद
40.मापन प्रमािाचे िगीकरि ----- आणि ------ प्रमाद अशा प्रकारांमध्ये करता येत.े )
a. यादृस्च्छकिपद्ितशीर
b. तनरपेक्ष ि सापेक्ष
c. व्यस्क्ततनष्ठ ि िथततु नष्ठ

d. विश्िसनीय ि अविश्िसनीय
41.मापन प्रिीयेतील लक्ष्य पररिताक सोडून, इतर पररिताकांमिील अनाकलनीय विचलने आणि
विसंगती यांच्यामळ
ु े तनमााि होिारा प्रमाद म्हिजे ----- होय.
a. पद्ितशीर प्रमाद
b. िथततु नष्ठ प्रमाद
c. यादृस्च्छकप्रमाद
d. व्यस्क्ततनष्ठ प्रमाद
42. पढ
ु ील पैकी कोित्या थत्रोतामळ
ु े प्रमाद प्रचरि उद्िित नाही?
a. चाचिी प्रशासन
b. चाचिी तनभमाती
c. चाचिीमाठहतीपस्ु थतका
d. गि
ु दान आणि अिा वििरि
43.एखाद्या मानसशाथत्रीय चाचिीतील वििाने तसेच अन्य चाचण्यामिील वििानांमध्ये आढळिारी
भिन्नता म्हिजे ---- होय.
a. घटकनमन
ु ातनिड
b. पज
ंु नमन
ु ा तनिड
c. थनोबॉल नमन
ु ा तनिड
d. प्रासंधगक नमन
ु ा तनिड
43

.एकाच समह
ू ाला एकच मानसशाथत्रीय चाचिी दोन िेगिेगळ्या िेळी घेऊन, दोन्ही िेळेला

भमळालेल्या प्रापतांकांची तल
ु ना करून, त्या मानसशाथत्रीय चाचिीची विश्िसनीयता काढण्याची पद्ित
म्हिजे ---- होय.
a. अिा खंडीत पद्िती
b. पयाायी चाचिी पद्िती
c. चाचिीपन
ु रा चाचिीपद्िती
d. समांतर प्रपत्र पद्िती
44. चाचिी पन
ु रचाचिी विश्िसनीयता अनेकदा ---- या नािानेही ओळखली जाते.
a. स्थिरतासहगि
ु क
b. समकक्षता सहगि
ु क
c. आषय सहगि
ु क
d. प्रचरि सहगि
ु क
45. --------.विश्िसनीयता मापनाची -------- पद्ित सापेक्षता स्थिर गि
ु विशेषांचे मापन करिाऱ्या
कसो्यांना लागू पडते.

a. समांतर प्रपत्र विश्िसनीयता
b. पयाायी प्रपत्र विश्िसनीयता
c. चाचिीपन
ु चााचिीविश्िसनीयता
d. अिाखंडीत विश्िसनीयता
46.चाचिीच्या विविि प्रपत्रािरील प्रापताकांमिील परथपर संबि
ं ाचे प्रमाि मापण्यासाठी ------ आणि ----विश्िसनीयता मलापि पद्ितींचा उपयोग केला जातो.
a. पयाायीप्रपत्रआणिसमांतरप्रपत्र
b. चाचिी-पन
ु र् चाचिी विश्िसनीयता
c. अिाखंडीत विश्िसनीयता
d. विषम-सम विश्िसनीयता
47. चाचिीच्या विविि प्रकारातील परथपर संबि
ं ांचा उल्लेख ------- असा केला जातो.
a. स्थिरता सहगि
ु क
b. प्रचरि सहगि
ु क
c. आषय सहगि
ु क
d. समकक्षतासहगि
ु क
48. (एकाच चाचिीच्या दोन िेगळ्या पि सापेक्षता सारख्या प्रपत्रािर भमळालेल्या पररिामांमिील
सस
ं तीचा उल्लेख ------ असा केला जातो.
ु ग
a. समांतर प्रपत्र विश्िसनीयता
b. पयाायीप्रपत्रविश्िसनीयता
c. अिाखंडीत विश्िसनीयता
d. चाचिी-पन
ु र् चाचिी विश्िसनीयता
49----- एकाच चाचिीच्या सािारिपिे सारख्याच असिाऱ्या दोन आित्त
ं ाचे मापन ----ृ ी मिील संबि
विश्िसनीयते माफात केले जाते.
a. तनरीक्षक अंतगात विश्िसनीयता
b. समांतरप्रपत्रविश्िसनीयता
c. अिा-खंडीत विश्िसनीयता
d. चाचिी-पन
ु र् चाचिी विश्िसनीयता
50.एकाच चाचिीचे दोन समान िाग करून ती चाचिी एकदाच सोडिायला दे ऊन, दोन्ही िागािर प्रापत
झालेल्या दोन प्रापतांक यांची तल
ु ना करून --------- विश्िसनीयता काढली जाते.
a. अिाखडं डतविश्िसनीयता
b. चाचिी-पन
ु र् चाचिी विश्िसनीयता
c. तनरीक्षक अंतगात विश्िसनीयता

d. समांतर प्रपत्र विश्िसनीयता

