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समाजशास्त्र प्रश्नसंच 

१. वस्त्तुननष्ट प्रश्न  

१.१ समाजशास्त्र हा शब्द कोणत्या दोन शब्दाांच्या सांयोगातून तयार झाला आहे? 

१. सांस्त्कृत आणण ग्रीक २. लॅटिन आणण पर्शिअन ३. सांस्त्कृत आणण लॅटिन ४. लॅटिन आणण ग्रीक 

१.२ समाजशास्त्राचा जनक कोणाला म्हणतात ? 

१. मॅक्स वेबर  २. ऑगस्त्त कॉम्त ३. कालि माक्सि  ४. हॅरी जॉन्सन 

१.३ “सामाजजक क्रियाांचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे समाजशास्त्र होय” असे कोणी म्हिले ? 

१. मॅक्स वेबर  २. ऑगस्त्त कॉम्त  ३. हॅरी जॉन्सन ४. एमील दरु्खीम  

१.४ Course of Positive Philosophy  हा ग्रांथ कोणी र्लटहला ? 

 १. कालि माक्सि  २. कालि पपअसिन ३. ऑगस्त्त कॉम्त ४. हॅरी जॉन्सन 

१.५ समाजशास्त्र या पवषयाची ननर्मिती एक नवीन शास्त्र म्हणून कोणत्या शतकात झाली ? 

 १. १७ व्या शतकात  २. १६ व्या शतकात  ३. १८ व्या शतकात  ४. १९ व्या शतकात 



१.६ “सामाजजक सांबांधाच ेजाळे म्हणजे समाज“, असे कोणी म्हिले? 

१. मॅक आयव्हर आणण पेज  २. ऑगस्त्त कॉम्त ३. कालि माक्सि  ४. हॅरी जॉन्सन 

१.७ सामाजजक सांरचनेच ेघिक कोणी ननदेर्शत केले? 

१. िॉलकॉि पासनं्स २. हॅरी जॉन्सन ३. ऑगबनि ४. लुांडबगि 

१.८ ननजचचत भूप्रदेश हे कशाच ेवैर्शष्ि मानले जाते? 

 १, धमि २. कुिुांब ३. समाज ४. सांस्त्कृती  

१.९ व्यक्तीला जन्माने प्राप्त होणाऱ्या दजािस काय म्हणतात? 

 १. अजजित २. अपपित ३. ननयर्मत ४. अननयर्मत  

१.१० मान्यताप्राप्त ननयमाांच्या सांचास काय म्हणतात? 

 १. समाज  २. कुिुांब  ३. सांस्त्था  ४. धमि  

१.११ प्राथर्मक समूह टह सांकल्पना कोणी माांडली? 

 १. हॅरी जॉन्सन   २. हॉििन आणण हांि ३. चालिस हििन कुले  ४. मॅक आयव्हर आणण पेज 

१.१२ सामाजजक समुहात कमीत कमी क्रकती सदस्त्य असतात? 

 १. एक २. दोन ३. चार ४. तीन  

१.१३ कुिुांब हे कोणत्या समूहाच ेउदाहरण आहे? 

 १. दयु्यम समूह २. सांदभि समूह ३. प्राथर्मक समूह ४. बाह्य समूह  

१.१४ मोठा आकार हे कोणत्या समूहाच ेवैर्शष्िये आहे? 

 १. सांदभि समूह २. प्राथर्मक समूह ३. दयु्यम समूह ४. अांत: समूह  

 

 



१.१५ सांदभि समूह टह सांकल्पना कोणी माांडली? 

१. ऑगबनि २. हॉििन आणण हांि ३. रॉबिि मििन ४. पवल्यम सम्नेर 

१.१६ “सांस्त्कृती वातावरणाचा मानव ननर्मित भाग आहे” असे कोण म्हिले? 

 १. हस्त्कोजव्हिस  २. डॉ. इरावती कवे  ३. सोरोकीन ४. मॅक आयव्हर आणण पेज   

१.१७ मोिारगाडी, फननिचर, ब भाांडी इत्यादी गोष्िी कोणत्या सांस्त्कृतीची  वैर्शष्िये आहेत?  

 १. अभौनतक सांस्त्कृती २. आटदवासी सांस्त्कृती ३. भौनतकसांस्त्कृती ४. शहरी सांस्त्कृती  

१.१८ प्रथा, परांपरा, लोकाचार, लोकरूढी टह कोणत्या सांस्त्कृतीची उदाहरणे आहेत?         

 १. ग्रामीण सांस्त्कृती २. भौनतकसांस्त्कृती ३. आटदवासी सांस्त्कृती ४. अभौनतकसांस्त्कृती 

१.१९ ज्या प्रकीयेद्वारे व्यक्ती आपल्या समाजाची सांस्त्कृती र्शकते त्या प्रक्रियेस काय म्हणतात? 

 १. सामाजीकरण २. सांस्त्कृतीकरण ३. र्शक्षण ४. पुनसािमाजीकरण  

१.२० वसनतगहृात राहण्यास गेल्यावर स्त्वतःची कामे स्त्वतः करावी लागतात हे कशाच ेउदाहरण                            

     आहे? 

 १. सामाजीकरण २. पुनसािमाजीकरण ३. सांस्त्कृतीचे हस्त्ताांतरण  ४. परावलांबन   

 

२. एक वाक्यात उत्तरे लिहा. 

२.१ युरोपमध्ये झालेल्या प्रमुर्ख दोन िाांत्या कोणत्या? 

२.२ समाजशास्त्राची व्याख्या र्लहा? 

२.३ मुलभूत सामाजजक सांस्त्था कोणत्या? 

२.४ वस्त्तुननष्ठता म्हणजे काय? 

२.५ सामाजजक आांतरक्रिया म्हणजे काय? 



२.६ समाजाची व्याख्या र्लहा? 

२.७ समाज सांरचना म्हणजे काय? 

२.८ सामाजजक सांस्त्थेची व्याख्या र्लहा?  

२.९ भूर्मका म्हणजे काय?  

२.१० व्यक्तीला जन्माने प्राप्त झालेल्या दजािस काय म्हणतात? 

२.११ सामाजजक समूह म्हणजे काय?  

२.१२ अनौपचाररक समूह म्हणजे काय? 

२.१३ कोणत्या समूहात हस्त्ताांतरणीय सांबांध असतात? 

२.१४ प्राथर्मक समूहाचा आकार कसा असतो? 

२.१५ कोणत्या समूहात ऐजच्िक सभासदत्व असते?  

२.१६ सांस्त्कृती म्हणजे काय?  

२.१७ सांस्त्कृतीच ेर्शक्षण व्यक्तीला कोण देते? 

२.१८ सामाजीकरणाच ेअनौपचाररक साधन कोणते? 

२.१९ अभौनतक सांस्त्कृती म्हणजे काय?  

२.२० तुरां गात कैद्याच ेकेलेले सामाजीकरण याला काय म्हणतात?  

 

३. टीपा लिहा. 

३.१ समाजशास्त्राचा उगम. 

३.२ सामाजजक क्रिया आतरक्रियाांचा अभ्यास. 

३.३ ननरीक्षण क्षमता. 



३.४ तुलनात्मक अभ्यास पध्दती. 

३.५ सामाजजक प्रयोग पध्दती. 

३.६ समाज टह एक अमूति सांकल्पना. 

३.७ परस्त्परावलांबन आणण सहकायि. 

३.८ दजाि व भूर्मका. 

३.९ सामाजजक सांस्त्थेची अनौपचाररक ननर्मिती. 

३.१० प्रतीके क्रकवा चचन्हे. 

३.११ सामाजजक समूह सांकल्पना. 

३.१२ पररवतिनशीलता क्रकवा गनतशीलता. 

३.१३ प्राथर्मक समूह सांकल्पना. 

३.१४ सांदभि समूह. 

३.१५ दयु्यम समूह सांकल्पना.  

३.१६ व्यनतमत्व सांकल्पना. 

३.१७ पुनसािमाजीकरण.  

३.१८ भौनतक सांस्त्कृती. 

३.१९ मूल्य व प्रमाणके. 

३.२० सामाजीकरणाच ेमाध्यम – कुिुांब. 

 

४. िघुत्तरी प्रश्न.       

४.१ समग्र समाजाचा अभ्यास म्हणजे काय? 



४.२ तुलनात्मक अभ्यास पध्दती म्हणजे काय? 

४.३ समाजशास्त्राची व्याख्या र्लहा? 

४.४ वस्त्तुननष्ठता म्हणजे काय? 

४.५ समाजशास्त्राचा उदय र्लहा? 

४.६ समाज म्हणजे काय?  

४.७ समाजाच ेएक वैर्शष्िय र्लहा? 

४.८ साांस्त्कृनतक मूल्य म्हणजे काय?  

४.९ समाज सांरचना म्हणजे काय? 

४.१० सामाजजक सांस्त््येचा अथि र्लहा? 

४.११ सामाजजक समूह म्हणजे काय?  
४.१२ समूह सदस्त्यत्वाची पवर्शष्ि पध्दत र्लहा? 

४.१३ प्राथर्मक समूहातील भौनतक साननध्य र्लहा?  

४.१४ दयु्यम समूहातील हस्त्ताांतरणीय सांबांध र्लहा? 

४.१५ सांदभि समूह सांकल्पना र्लहा? 

४.१६ सांस्त्कृतीची व्याख्या र्लहा? 

४.१७ अभौनतक सांस्त्कृती म्हणजे काय? 

४.१८ सामाजीकरण म्हणजे काय? 

४.१९ र्मराांचा समूह हा एक सामाजीकरणाच ेमाध्यम र्लहा? 

४.२० व्यनतमत्व म्हणजे काय?    

 



५. दीघोत्तरी प्रश्न.  

५.१ समाजशास्त्राचा अभ्सास पवषय सपवस्त्तर स्त्पष्ि करा?  

५.२ समाजशास्त्राची व्याप्ती सपवस्त्तर स्त्पष्ि करा? 

५.३ समाजशाराच ेशास्त्रीय स्त्वरूप स्त्पष्ि करा? 

५.४ सामाजजक सांरचनेचची व्याख्या साांगून सामाजजक सांरचनेच ेघिक स्त्पष्ि करा? 

५.५ सामजजक सांस्त्थेची व्याख्या साांगून सामाजजक सांस्त्थेची वैर्शष्िये  स्त्पष्ि करा? 

५.६ समाजाची व्याख्या साांगून समाजाची वैर्शष्िये स्त्पष्ि करा? 

५.७ सामाजजक समूहाची व्याख्या साांगून सामाजजक समूहाची सपवस्त्तर स्त्पष्ि करा? 

५.८ प्राथर्मक समूहाची वैर्शष्िये सपवस्त्तर स्त्पष्ि करा? 

५.९ दयु्यम समूहाची वैर्शष्िये सपवस्त्तर स्त्पष्ि करा? 

५.१० सांस्त्कृतीचा अथि व व्याख्या साांगून सांस्त्कृतीच ेप्रकार स्त्पष्ि करा? 

५.११ सांस्त्कृतीच ेघिक सपवस्त्तर स्त्पष्ि करा? 

५.१२ सांस्त्कृतीची वैर्शष्िये सपवस्त्तर स्त्पष्ि करा? 

५.१३ समाजशास्त्राच्या उदयाची पाचविभूमी सपवस्त्तर स्त्पष्ि करा? 

५.१४ सामाजीकरण म्हणजे काय? सामाजीकरणाची उद्टदष्िे सपवस्त्तर स्त्पष्ि करा? 

५.१५ व्यजक्तमत्व म्हणजे काय? व्यजक्तमत्वावर सांस्त्कृतीचा पडणारा प्रभाव सपवस्त्तर स्त्पष्ि करा? 

५.१६ सांदभि समूह म्हणजे काय? सपवस्त्तर स्त्पष्ि करा? 

५.१७ तुमच्यावर प्रभाव िाकणाऱ्या सामाजजक सांस्त्था कोणत्या? हे साांगून त्या सांस्त्थेची वैर्शष्िये  

     सपवस्त्तर स्त्पष्ि करा? 



५.१८ तुमच्या मतानुसार कोणता सामाजजक समूह व्यक्तीच्या जीवनात महत्वाची भूर्मका    

     बजावतो? सकारण स्त्पष्ि करा? 

५.१९ तुमच्या सामाजजकरणाच्या प्रक्रियेत कोणाची महत्वाची भूर्मका आहे? सपवस्त्तर स्त्पष्ि करा? 

५.२० तुमच्या व्यजक्तमत्वावर प्रभाव िाकणाऱ्या सामाजजक गोष्िीपवषयी सपवस्त्तर भाष्य करा? 

 

 

 

 

   

 

  


