
M.A. (Part - II) Sem-IV Examination, 2020 
Counselling Psychology 

MCQ’S for Practice  
 

Total Marks: 50 
Instructions:  1. Attempt any 25 questions only.  

2. Each question carries 2 marks.  
3. Attempt all questions in the provided OMR sheet only. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Multiple Choice Questions: 

1) The concept of personal niche first time used by _____________  

a) Jurg Willi    b) Kirt Wood 

c) Giddens   d) Gergen 

  1)................. ने सव थम वैयि तक कोनाडा ह  सं ा उपयोगात आणल . 

अ) जाज वल              ब) ककवुड 

क) ग ड स                             ड)जजन 

2) -------developed the micro skill model. 
A) E. D. Bordin   B) McLeod  

C) Allen Ivey    D) Greenberg  

2) सू म कौश ये ा प ............. यांनी वक सत केले.  

अ) ई.डी. बोड न    ब) मॅ ल ओड 

क) अलॅन आय हेय    ड) ीनबग 

3) Jesselon has suggested the main eight dimensions of ------------. 

A) Relationship   B) Personality  
C) Trust    D) Task 

3) जेसलॉनने ------------- या मु य आठ प र मती सुच व या आहेत. 

    अ) संबंध      ब) यि तम व  

क) व व त    ड) काय 
4) Humanistic approach has developed by ---------. 

A) Adler   B) Carl Rogers 
C) Beck    D) Freud 

4)............... मानवतावाद  ि टकोन वक सत केला.  



अ)अॅडलर    ब) का   रॉजस 

    क) बेक    ड) ॉईड  
5) Aron Beck has developed........ therapy.  

A) Humanistic   B) Behavioural  
C) Cognitive   D) Rational emotive behaviour 

5).............. उपचार प धती अॅरोन बेकने वकसीत केल .  

अ) मानवतावाद    ब) वतनवाद   

क) बोध नक    ड) ववेक न ट भाव नक वतन 

6) ------ and Finch has developed the concept of language gift. 

 A) Rennie    B) Kinman 
 C) Rogers    D) B.F. Skinner 

6) ------ आ ण फंचने भाषा देणगी ह  संक पना वक सत केल  आहे.  

अ) रेनी    ब) कनमन  

क) रॉजस    ड) बी.एफ. ि कनर 
7) Kinman and -----------have developed the concept of language gift. 

A) Finch     B) Rogers 
 C) Erik Erikson    D) Beck 

7) कनमन आ ण ---------- यांनी भाषेची देणगी ह  संक पना वक सत केल  आहे. 
अ) फंच     ब) रॉजस  

क) ए रक ए रकसन      ड) बेक 
 

8) --------- has developed task model. 
A) Greenberg    B) E.D.Bordin 

    C) McLeod     D) Carl Rogers 

8) --------------- ने काय ा प वकसीत केले.  

अ) ीनबग    ब) ई.डी. बोड न  

क) मॅ  ल ओड    ड) काल रॉजस  

9) Maslow has developed -----------model. 
A) Task    B) Hierarchy of motivation 
C) Touch stone   D) Long term  

9) ............... ा प ीनबड यांनी वकसीत केले.  

अ) काय   ब) ेरणांची वच व ेणी 
क) कसोट चा दगड   ड) दघकाल न 

 
  10. _______ is not the type of therapeutic relationship described in SFBT ____________.  



  A) Customer   B) Complainant   
  C) Visitor   D) Patient 

 
10. एस. एफ. बी. ट . म ये व ण या माणे ______ हा ण-उपचारक संबंधांचा कार नाह . 
अ)  ाहक            ब)  त ारदार     

 क)  पाहुणा       ड)  ण 
 

11. In ABC theory of personality ‘B’ stands for ___________.  
 
A) Behaviour     B) Beliefs   
C) Being Positive    D) Building   
 
यि तम वा या ‘अबक’ स धातंाम ये ‘ब’ हणजे __________ होय. 
अ)  वतन         ब)  धा    

 क)  सकारा म राहणे       ड)  रचना न मती 
 
12. ____________ is not true about irrational beliefs.  
 
A) They are unproductive  B)   They are maladaptive  
C)    They are balanced  D)   They are inconsistent with social reality 

12. अ ववेक  धां या बाबतीत ___________ खरे नाह . 
अ) या अनु पादक असतात     ब)  या वषमायोिजत असतात        

 क)  या समतोल असतात       ड)  या सामािजक वा तवाशी वसंगत असतात      
 

13. Inelegant change goals of REBT doesn’t include __________ . 
 
A)   Relieving symptoms   B) Changing life philosphy  
C) Training for rational behaviour  D) Reducing irrational thoughts 

13. आरइबीट तील सामा य उ द टांम ये ________ चा समावेश होत नाह . 

अ)  ल णापासून मु ती ब)  जीवन त व ान प रवतन      

क)  ववेकवाद  वतन श ण      ड)  अ ववेक  वचार कमी करण े
 
14. ‘The man who harassed a women is sent to jail’ is an example of ___________.   
 
A) Positive punishment B)  Negative punishment 
  



C) Reinforcement  D)     Extinction 
 
14. ‘एका म हलेस ास देणा-या पु षास तु ं गात पाठवले गेले’ हे__________ च ेउदाहरण होय. 
अ) धना मक श ा      ब)  ऋणा मक श ा     

क)  बलन      ड)  वलोपन 
 
15.____________ has developed Functional Assessment Model.  
 
A) Miltenberger   B)   Skinner  
C)  Pavlov    D)   Wolpe 
 
15.___________ ने काया मक मू यांकन ा प वक सत केले आहे. 

अ) म टेनबगर         ब)  क नर    

  क)  पा हलॉ ह        ड)  वो प 
 
16. Systematic Desensitization Technique is based on ____________. 
 
A)  Classical Conditioning  B)  Operant Conditioning  
C)  Extinction    D)   Observation 
 
16.प धतशीर अवेदनशीलन तं  हे____________  वर आधारलेले आहे. 
 
अ) अ भजात अ भसंधान      ब)  साधना मक अ भसंधान   

क)  वलोपन      ड)  नर ण 
17.___________ has proposed four cultural dimensions.   
 
A) Schwartz  B) Ho  
B)  C) Freud  D) Hofsteed 
 
17.__________ याने सं कृती या चार मती मांड या. 
अ)  वा झ           ब)  हो     

 क)  ॉईड        ड)  हॉफ ट ड 
18. In SFBT ‘F’ stands for ____________.  
 
A) Focused  B) Full  C) Facts  D) Feelings 
 
18.‘एसएफबीट ’म ये ‘एफ’ हणजे __________ होय. 
अ)  भर देणे/क         ब)  पूण     



क)  व तुि थती      ड)  भावना 
 

19. ‘If problem is solved overnight, what would be different?’ is a ______ question in SFBT.  
 
A) Straight  B) Imaginary  
 C) Miracle  D) Simple 
 
19.’एका रा ीत सम या सुटल  तर कायकाय फरक पडलेला असेल?’ हा ‘एसएफबीट ’ मधील 
__________ न आहे. 

अ) थटे       ब)  का प नक      

 क)  चम कार घडवणारा     ड)  साधा 
 

20. ‘Search for unique outcome’ is the technique in __________ therapy.  
 
A) Solution focused   B) Rational emotive   
B) C) Behaviour   D) Narrative 
 
20.‘वै श यपूण न प ीचा शोध’ हे __________ उपचारातील तं  आहे. 

  अ) सम या प रहार क    ब)  तकभाव     

 क)  वात नक            ड)  कथन 
21. The age is range of the KBTI is -------yrs.  

A) 6 to 8   B) 4 to 90 
 C) 8 to 10   D) 10 to 12  

21. केबीट आयचा वय व तार ------ वष आहे. 

अ) 6 त े8   ब) 4 ते 90  

क) 8 त े12   ड) 10 ते 12 
22. The KBTI generates ----- scores. 

 A) five   B) four  
C) two   D) three 

22. केबीट आय ----- गुणांक देते. 

अ) पाच    ब) चार  

क) दोन   ड) तीन 
23. Draw a man test is a ---------- test.  

A) educational   B) Cultural 
 C) Verbal   D) Projective 

23. मॅन टे ट काढा ह  एक ---------- चाचणी आहे. 

अ) शै णक   ब) सं कृ तक  



क) शाि दक   ड) ेपण 
24. ---- suggested degree of involvement of computers in   psychological testing.  

A) Likart   B) Hertman  
C) Murray   D) Cattell 

24.---------  यानंी मानसशा ीय पर णातील संगणका या समावेशाच े माण सुच वले आहे. 

अ) ल कट   ब) हाटमन 

 क) मरे   ड) कॅटेल 
25. NATO has developed --------- tests. 

A) computerized   B) paper pencil  
 C) fake     D) duplicate 

25. नाटोन े--------चाच या वक सत के या. 
अ) संगणक कृत  ब) पेपर पेि सल 

 क) खोट      ड) नकल  
26. ------- has developed guidelines for the use of CBTI. 

A) NASA    B) NATO 
C) ACA    D) APA 

26. ------ ने सीबीट आय वापर यासंदभाची मागदशक त व े वक सत केलेल  आहे. 

अ) नासा    ब) नाटो 
क) ए सए    ड)ए पए 

27. -------raised moral question regarding CBTI. 
A) Watson    B) Weber  
C) Hartman   D) Matarazzu 

 27. ----याने सीबीट आयब दल नै तक न उपि थत केलेला आहे. 

अ) वा सन    ब) वेबर   

क) हाटमन    ड) मातारझू 

28. Computer testing is -------- phenomenon which is growing rapidly. 
A)  social    B) cultural  
 C)  traditional   D) global 

28. संगणक चाचणी ह  -------- ह  घटना आहे जी वेगाने वाढत आहे. 

अ) सामािजक    ब) सां कृ तक 

 क) पारंपा रक    ड) वै वीक 
 

29. Instead of paper pencil tests computer tests having ------ cultural difference. 
A)  nothing     B) less  
C)  more     D) heavy 

29. पेपर पेि सलऐवजी संगणक चाच यांम ये ------ सां कृ तक फरक आहे 

अ) काह ह  नाह    ब) कमी 



 क) जा त    ड) जड 
30. Integrated report writing of test is a------- level of computer testing.  

A) Highest    B) Lowest 
C) Moderate    D) Tough 

30. चाचणीच ेएकाि मक अहवाल लेखन हे संगणकाचे एक ------- तर आहे. 

अ) सव च    ब) न न  

क) म यम    ड) कठ ण 
 
 
 
 
 
 
 


