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Question option 1 option 2 option 3 option 4

1 जे शब्द नामा ऐवजी येतात तयाांना काय म्हणतात ? क्रियापद कमम सवमनाम नाम

2

जे शब्द आपल्या वाक्यातील वृत्ती ककवा भावना व्यक्त करतात 

तयाांना काय म्हणतात? ममश्र वाक्य

केवलप्रयोगी 

अव्यय
सांयुक्त वाक्य उभयान्वयी अव्यय

3 वचनाचे प्रकार कोणते? एकवचन अनेकवचन दोन्ही चूक
दोन्ही बरोबर

4 सांस्कृतप्रमाणे मराठीत क्रकती मवभक्ती आहते? सात आठ दोन तीन

5 कोणतया दोन मवभक्ती सारख्या आहते?
प्रथमा / मितीय

मितीय / 

चतुथी

प्रथमा / 

तृतीय
चतुथी / षष्ठी

6

जेव्हा वाक्यात क्रियापदाने शक्यता सुचमवली तेव्हा कोणता 

प्रयोग होतो? कममणी प्रयोग कतमरी प्रयोग दोन्ही बरोबर दोन्ही चूक

7 ‘तू मला पुस्तक क्रदलेस’ हा कोणता प्रयोग आह?े कमममण कतमरी भावे प्रयोग सांकर

8

एकाच शब्दाची ककवा अक्षराची पुनरावृत्ती होऊन जे शब्द 

बनतात तयास काय म्हणतात?
अभ्यस्त शब्द

पुणमभ्यस्त पुनरुक्त प्रतयय घटीत

9 कताम-कमम-क्रियापद याांच्या परस्पर सांबांधाला काय म्हणतात? अकतमरी कममणी भावे प्रयोग

10 सांस्कृतात क्रियापदाला काय म्हणतात?

सकममक 

क्रियापद

प्रथम पुरुष 

एकवचन

अकममक 

क्रियापद आख्यात

11

धातुखेरीज इतर शब्दाांना प्रतयय लागून जे नवीन शब्द तयार 

होतात तयानां काय म्हणतात? नामसामधते धातुसामधते कृदन्ते शब््साधीते

12 जे शब्द ततसम ककवा तद्भव नाहीत तयाना काय म्हणतात? ततसम तद्भव दशेी शमब््सधी

13

जातीचा बोध न होता एक मवमशष्ठ व्यक्तीचा ककवा वस्तूचा 

बोध होतो तयास काय म्हणतात? मवशेषणनाम

भाववाचक 

नाम
सामान्यनाम अमवकारी

14 भाववाचक नामालाच काय म्हणतात? धममवाचक नाम मवशेषण

ध्वनीवाचक 

नाम सवमनाम
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15 धातूचे प्रकार कोणते? नाम/सवमनाम

मवशेषण/क्रिया

पद अव्यय वरील सवम

16

पुरणपोळी, बालममत्र, नातसून ह ेशब्द कोणतया समासातील 

आहते? िांि मध्यमपदलोपी मिगु अव्ययीभाव

17

आमण , व  या सामुच्च्याबोधक उभयान्वयीअव्ययाांचा उपयोग 

करणारा समास कोणता? इतरेतर िांि वैकमल्पक िांि समाहार िांि कममधारय

18 मुखकमल, घनश्याम ही कशाची उदाहरणे आहते? मिगु नञततपुरुष

मध्यमपदलो

पी कममधारय

19 आठ मवभािी कोण साांमगतल्या आहते? गुांजीकर मोडक दादोबा वरील सवम

20 षष्टी गाळून सहा मवभक्ती कोणी मानल्या? दामेल पामणनी मचपळूणकर गुांजीकर

21 कोणी सवमनामाचे केवळ दोन प्रकार मानले आहते? दामले दादोबा मांगरुळकर जोशी

22

कममणी व भावे पयोगाचा प्रधानकतुमक म्हणून एकेक गात कोणी 

केला? मचपळूणकर दामले मांगरुळकर सबनीस

23 सोने मपवळे आह.े या वाक्यात मवशेषण कोणते ते ओळखा? सोने आहे मपवळे मवशेषण नाही

24 मुलाने आांबा खाल्ला. ह ेकोणतया प्रयोगाचे उदाहरण आह?े समापन कममणी नववी कममणी

कमाममण 

प्रयोग भावे प्रयोग

25 तू घरी जायचे होते. हा कोणता प्रयोह आह?े कममणी प्रयोग

कतुम-भाव 

सांकर भावे कतमरी कतुम-कमम सांकर

26

आकाशात ढग जमले परांतु पाऊसपडला नाही, या वाक्याचा 

प्रकार कोणता? केवलवाक्य सांयुक्त वाक्य ममश्र वाक्य प्रधान वाक्य

27 ईश्वरमनर्ममत' हा कोणता समास आह?े नञततपुरुष

मवभक्ती 

ततपुरुष

उपपदततपुरु

ष कममधारय

28

अक्क्लहुशारी, अांबलबजावणी, धनदौलत, बाजारहाट ह ेशब्द 

कोणतया वगामतील आहते? धातुसामधत अांशाभ्यस्त पूणामभ्यस्त मसद्ध



29 मोरो केशव दामले याांचा व्याकरण ग्रांथ कोणता? वाक्यमममाांसा

शास्त्रीय 

मराठी 

व्याकरण व्याकरण अथममवचार

30 लांबोदर हा कोणता समास आह?े कममधारय मिगु बहुव्रीही िांि
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Sr. No. Question Option1 Option2 Option3 Option4

1

"या गाांगेमधि गगन वितळले शुभाशुभाचा फिटे फिनारा " हे 

उदाहरण िशाच?े लक्षणा अभभिा प्रततमा व्यांजना

2

"आांबोणीच्या  मागे पण ,अिेळी िा चांद्र गेला ?" या 
ओळीतील  तनयममोल्लघन िोणत्या पातळीिरच ेआहे ? ध्िनी शब्द िाक्य अर्थ

3

िोणत्या ििीने प्रेभमि आणण िेड ेयाांना एिाच पांक्तीत 

बसिले ? अररस्टोटल
विल्यम 

शके्सवपयर फिट्स िोटथ होप

4 "लयबद्ध विचार म्हणजे िाव्य"असे िोणी म्हटले आहे? भमल्टन िोटथ होप िालाथईल फिट्स

5 टॉलस्टॉय याांनी साहहत्याच ेिोणते प्रयोजन साांधगतले आहे.

आदशथ मानिी 
भािना आनांद अर्थप्राप्ती यशप्राप्ती

6

प्लेटोच्या मते िला या अांततम सत्यापासून फिती िेळा दरू 
जातात? एिदा दोनदा तीनदा एिदाही नाही

7 भािनाविरेचनाचा भसद्धाांत िोणी माांडला? सोिॉिलीस ररचडथस अररस्टोटल मॅथ्यु अरनॉल्ड

8

विभशष्ठ िस्तूसाठी िापरल्या जाणाऱ्या नामाच ेिस्तूचा 
तनदेश िरण्यासाठी सािम्याथद्िारे स्र्लाांतर होते याला 
िाय म्हणतात? प्रततमा प्रतीि मुक्तछांद रूपि
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9

िॅर्सीस या सांिल्पनेचा "विशुध्दीिरण हा अर्थ िोणी 
लािला? होमर बुचर सोिॉिलीस िडथस्िर्थ

10

अररस्टोटलने शोिात्म नाट्याची सांिल्पना िोणत्या 
ग्रांर्ात माांडली? ररपब्ब्लि पोएहटक्स नाट्यशास्र िाव्यभसांिू

11

"The language of the imagination and the 

passions "(साहहत्य म्हणजे भािना आणण िल्पना याांचा 
सांगम होय.")अशी साहहत्याची व्याख्या िोणी िेली आहे ? हझभलस्ट िोटथ होप िालाथईल िोलररज

12

प्रततमा म्हणजे शब्दतनष्ठ धचर ,िव्यामिाल्या सांिेदनाांना 
प्रतीत िरणारा भाग म्हणजे प्रततमा होय."ही व्याख्या 
िोणी िेली आहे? भमल्टन िोलररज ल्युईस िडथस्िर्थ

13 टॉलस्टॉय याांनी साहहत्याच ेिोणते प्रयोजन साांधगतले आहे.

आदशथ मानिी 
भािना आनांद अर्थप्राप्ती यशप्राप्ती

14 साहहत्याच्या भाषेचा महत्त्िाचा गुण खालीलपैिी िोणता? व्यब्क्ततनष्ठ अनेिार्थता सौंदयथ शब्द

15 िाव्य म्हणजे सांसतृीटीिा ही उक्ती िोणाची? अररस्टोटल सोिॉिलीस
मॅथ्यु 
अरनॉल्ड होमर

16 "चािा" ही िविता िशाच ेउदाहरण म्हणता येईल ? मुक्तछांद अनेिार्थता प्रततमा प्रतीि

17

िव्यातनभमथती मध्ये िल्पनाशक्तीला महत्त्िाच ेस्र्ान 

िोणी हदले? रब्स्िन िोलररज िडथस्िर्थ ड्रायडन

18 पाश्चात्य साहहत्याची गांगोरीअसे िोणाला म्हटले जाते? प्लेटो अररस्टोटल िोलररज ररचडथस
19 आदशथ राज्याची िल्पना िोणी माांडली? इिलीस सोिॉिलीस प्लेटो सॉके्रहटस

20 प्लेटो िोणत्या तत्ििेत्याचा  भशष्य होता? सॉके्रहटस िोलररज सोिॉिलीस होमर

21

उत्स्िूतथ भािनाांचा तीव्र आविष्िार म्हणजे िाव्यही 
िाव्याची व्याख्या िोणी िेली आहे? प्लेटो िडथस्िर्थ ब्राडले स्पेंसर

22

अनेि अिलोिन घटिाांच ेएिा समर्थ प्रततमेत होणारे 
सांशलेशन म्हणजे रूपि होय."हे वििान िोणी माांडले? िोलररज हबथटथ रोड स्पेंसर एम्सन

23 अररस्टोटल च्या साहहत्य विषयि ग्रांर्ाच ेनाि साांगा ररपब्ब्लि नाट्यशास्र पोएहटक्स गोल्डन बो



24

सौंदयाथची लयबद्ध तनभमथती म्हणजे िाव्य "(Poetry is the 

rthymic creation of beauty " ) ही व्याख्या िोणी िेली 
? एडगर एलन पो हझभलस्ट िोलररज िडथस्िर्थ

25

"The best words in the best order."(उत्तम शब्दाांची 
उत्तम माांडणी) ही िाव्याची व्याख्या िोणी िेली आहे? हझभलस्ट िोटथ होप िोलररज हझभलस्ट

26

"Beauty is the spiritual making itself known as 

senuosly." असे िोणी म्हटले आहे? हेगेल हझभलस्ट होमर होरेस

27

"अनेि अिलोिन घटिाांच ेएिा समर्थि प्रततमेत होणारे 
सांश्लेषण म्हणजे रूपि होय."ही व्याख्या िोणी िेली आहे? हबथटथ रीड

विल्यम 

शके्सवपयर िोटथ होप िडथस्िर्थ

28

िलािृतीच्या सेंहद्रय त्त्तिाची सांिल्पना सिथप्रर्म िोणी 
माांडली? बा.सी.मरे्ढिर अररस्टोटल िोटथ होप

विल्यम 

शके्सवपयर

29

िव्यातनभमथती मध्ये िल्पनाशक्तीला महत्त्िाच ेस्र्ान 

िोणी हदले? रब्स्िन िोलररज िडथस्िर्थ ड्रायडन

30

िॅर्सीस या सांिल्पनेचा बुचर न ेसाांधगतलेला अर्थ िोणता 
? आत्माविष्िार आनांद

विशुध्दीिर
ण चतैन्य


