
jkts jkejko egkfo|ky;] tr- 

बी.ए. भाग 1- आवश्यक मराठी (CGE-2) (71254) (sem-2) 

शब्दसहंिता (Paper-B) 

iz”ulap 

* प्रश्न 1- योग्य ऩयााय ननवडा.                  गणु -10 

    1) कोणत ेनाभ ऐकुनी आरो भी द्लाया अवे वंत नाभदेल म्शणतात? 

अ) ऩतततऩालन   फ) वलठ्ठर  क) ब्रह्भानंद  ड) ऩयभेश्लय 

     2) ऩंढयीव जाऊन काम व्शाले, अवे वंत नाभदेल म्शणतात? 

अ)जीलनभुक्त   फ) आनंदी  क) दु् खी  ड) बक्त 

     3) वंत नाभदेलांचा जन्भ कोणत्मा लऴी झारा? 

अ) इ.व. 1270   फ)इ.व.1275  क)इ.व.1280  ड)इ. व.1350 

4) वंत नाभदेलांचा जन्भ कोणत्मा ठठकाणी झारा? 

अ) नयवी फाभणी  फ) इनाभ धाभणी  क) ऩंढयऩूय  ड) तुऱजाऩूय 

5) वंत नाभदेलांच्मा लडडरांच ेनाल काम? 

अ) दाभाळेटी   फ) शयी ळेठ  क) नागा ळेठ  ड) वलठ्ठर 

6) वंत नाभदेलांनी कोणत्मा वंप्रदामाचा प्रवाय केरा? 

अ) भशानुबाल वंप्रदाम  फ) लायकयी वंप्रदाम  क) दत्त वंप्रदाम   ड) नाथ वंप्रदाम 

7) अनंत पंदी मांच ेभूऱ गाल कोणते? 

अ) वोराऩूय   फ) ऩंढयऩूय  क) वंगभनेय  ड) ऩुणे 

8) ळाशीय अनंत पंदी मांनी कोणत्मा प्रकायची काव्मयचना केरी? 

अ) दळऩदी   फ) वुनीत  क) ऩोलाडा ल रालणी  ड) बालगीत 

9) काम उपयाटा आरा अवे अनंत पंदी म्शणतात? 

  अ) कलरमुग   फ) जभाना  क) व्माऩाय  ड) वलचाय 

10) उपयाट्मा जभान्मात भुरगा आईरा दयू ढकरून वावूरा काम म्शणतो? 

अ) काळी   फ) गंगा  क) देलता  ड) चटेकीण 

11)' शे भूखाा खूण तकाा ' शी रालणी कोणी लरठशरी आशे? 

अ) शोनाजी फाऱा  फ) ऩयळयाभ  क) अनंत पंदी  ड) याभ जोळी 
12) ऩेळलेकारीन अनागोंदीचा कायबाय अनंत पंदी मांच्मा कोणत्मा यचनेतून आरा आशे? 

अ) शे भूखाा खूण तकाा  फ) जभाना आरा उपयाटा  क) माऩैकी नाशी 
13) वलाांचा धनी कोण आशे अवे भशात्भा पुरे  म्शणतात? 

अ) ऩयभेश्लय   फ) ऩथृ्ली  क) तनलभाक  ड) जजव्शाऱा 
14) भानलांच ेधभा ककती अवालेत, अवे भशात्भा पुरे म्शणतात? 

अ) एक   फ) ऩाच   क) तीन  ड) दोन 

15) भशात्भा पुरे मांनी कोणत्मा प्रकायची काव्मयचना केरी आशे? 

अ) अबंग  फ) ओली  क) अखंड  ड) बारुड 

16) भानली वभूशजीलनातीर धाडवाची फाजू अधोयेखखत झारेरी भशात्भा पुरे मांची कवलता कोणती? 

अ) धीय   फ) भानलांचा धभा एक   क) माऩैकी नाशी 



17) भाणवाने आऩल्मा वोमीवाठी काम तनभााण केरे अवे भशात्भा पुरे म्शणतात? 

अ) देल ल धभा  फ) कभाकांड   क) बूत वऩळाच्च   ड) दैललाद 

18) भनाची स्लच्छता कळातून शोत ेअवे भशात्भा पुरे म्शणतात? 

अ) वत्मातून  फ) अवत्त्मातून   क) खोटेऩणातून  ड) बांडणातून 

19) फारकलींनी कोणत्मा प्रकायच्मा कवलता लरठशल्मा आशेत? 

अ) तनवगा कवलता  फ) वाभाजजक कवलता  क) देळबक्तीऩय कवलता  ड) क्ांततकायी कवलता 
20) त्र्मंफक फाऩूजी ठोंफये मांना फारकली शे टोऩण नाल कोणी ठदरे? 

अ) कनार ककतीकय  फ) कनार भढेकय   क) कनार वालंत   ड) कनार तनफंाऱकय 

21) 'कुणाच्मा गयफा भाझी / यवगंगा बयरी ताजी ' अवे फारकली म्शणतात,? 

अ) वुभनांच्मा   फ) गंगाभाईच्मा   क) नभादेच्मा   ड) चंद्रबागेच्मा 
22) ठशयव्मागाय भखभरीलय कोण खेऱत शोते? 

अ) पुरयाणी   फ) यजनी   क) लनदेली   ड) वंध्मा 
23) आंदोरी वंध्मेच्मा फवुनी, कोण झोके घेत शोते? 

अ) यजनी   फ) ऩशाट   क) वंध्मावभम   ड) वामंकाऱ 

24) प्रवन्न वंध्माकाऱ म्शणजे काम अवे फारकली म्शणतो? 

अ) देलता   फ) अप्वया   क) चटेकीण   ड) लेताऱ 

25) भयाठी वाठशत्मातीर ऩठशरा सानऩीठ ऩुयस्काय कोणारा लभऱारा आशे? 

अ) दमा ऩलाय  फ) फारकली  क) वल. व. खांडकेय     ड) केळलवुत 

26) भयाठी वाठशत्मातीर दवुया सानऩीठ ऩुयस्काय कोणारा लभऱारा आशे? 

अ) गोवलदंाग्रज  फ) कुवुभाग्रज  क) बा. या. तांफे       ड) भाधलानुज 

27) भयाठी वाठशत्मातीर ततवया सानऩीठ ऩुयस्काय कोणारा लभऱारा आशे? 

अ) वलदंा कयंदीकय  फ) गोवलदंाग्रज  क) लाशरू वोनलणे  ड) दमा ऩलाय 

28) भयाठी वाठशत्मातीर चौथा सानऩीठ ऩुयस्काय कोणारा लभऱारा आशे? 

अ) बारचंद्र नेभाड े फ) यंगनाथ ऩाठाये  क) आनंद मादल  ड) व्मंकटेळ भाडगूऱकय 

29) वलदंा कयंदीकय आऩल्मा भनारा काम फनामरा वांगतात? 

अ) रोखंड   फ) दगड   क) लीट   ड) भाती 
30)कुयकुयणाऱ्मा ऩाऱण्माभधून दोन काम उभरू रागतात? 

अ) जील  फ) डोऱे   क) शात  ड) अशू्र 

31)' भाझ्मा भना फन दगड' शी कवलता कोणत्मा कलीच ेआशे? 

अ) वलदंा कयंदीकय फ) फारकली  क) भशात्भा पुरे     ड) दमा ऩलाय  

32) स्रीच्मा व्मजक्तभत्लाच े फशुवलध ऩैरू कोणत्मा कवलततूेन चचत्ररत झारे आशेत? 

अ) झऩतार  फ) भाझ्मा भना फन दगड  क) चचतंातुय जंतू   ड) पुरयाणी 
33) लाशरू वोनलणे मांची ' गोधड 'शी कवलता कोणत्मा कवलता वंग्रशातून घेतरी आशे? 

अ) गोधड  फ) चऱलऱ  क) आठदलावी   ड) लायरी 
34) आठदलावी वाठशत्म प्रलाशातीर भशत्त्लाच ेकली कोण आशेत? 

अ) लाशरू वोनलणे  फ) दमा ऩलाय  क) फारकली        ड) वलदंा कयंदीकय 

35) चऱलऱ म्शणजे कळाचा गाबा आशे अवे कली म्शणतो? 

अ) वंघटनेचा   फ) भाणुवकीचा  क) वंघऴााचा        ड) पे्रभाचा 
 

 



36) गोधडीतल्मा गोधडीत आऩण कवे शोत याठशरो अवे कली म्शणतो? 

अ) रऩत  फ) गुदभयत   क) वरत  ड) झुयत 

37) आजच्मा लायवदायांना भाझी गोधडी कळी लाटत ेअवे कली म्शणतो? 

अ) पाटकी  फ) भऱकी   क) ऩूलीची  ड) वलयरेरी 
38) आठदलावींची कोणती अलस्था गोधड मा कवलततूेन कली यंगलतो? 

अ) दमनीम  फ) वुखाची  क) श्रीभंतीची  ड) वभाधानाची 
39) भाणुवकीचा भशत्त्लाचा गाबाबूत घटक कोणता अवे कली लाशरू वोनलणे म्शणतात? 

अ) चऱलऱ  फ) क्ांती  क) फंड   ड) भोचाा 
40) कली लाशरू वोनलणे मांना कळाची आव आशे? 

अ) ऩरयलतानाची  फ) अधोगतीची  क) क्ांतीची  ड) उठालाची 
41) 'आग आखण पुपाटा ' शी कोणत्मा कलतमरीची कवलता आशे? 

अ) ळांता ळेऱके  फ) प्रसा ऩलाय  क) याजश्री रोखंड े  ड) फठशणाफाई चौधयी 
42) आजच्मा वभाजातीर ऩुरुऴत्ल प्राप्त घटकाने कोणाच्मा तवत्रफयी घयात रटकालरे आशेत अवे कलतमरी 
      म्शणते? 

अ) आईच्मा  फ) फाऩाच्मा  क) भशाभानलांच्मा  ड) देलदेलतांच्मा 
43) कलतमरी प्रसा ऩलाय आजच्मा स्रीच ेककती प्रकाय वांगते? 

अ) दोन  फ) चाय   क) तीन  ड) अवंख्म 

44) एकनाथ ऩाटीर भी ळशयी जीलनात काम ळोधतो आशे अवे म्शणतात? 

अ) भाणवांचा भाणूवऩणा   फ) गालाचं गालऩण  क) आऩरेऩण  ड) तुवडऩेणा 
45) ळशयी जीलन ऩद्धतीभध्मे आऩण कवे कपयत   याशतो अवे कली म्शणतो? 

अ) भ्रलभष्ठावायखे  फ) भनावायखे  क) लेड्मावायखे    ड) तनलांत 

46) यारी-अऩयारी झोऩेत शे ळशय आऩल्मा कळालय प्रशाय कयत ेअवे कली म्शणतो? 

अ) भनालय  फ) भेंदलूय  क) अंगालय  ड) डोक्मालय 

47)' ळोधमारा' शी कवलता कोणत्मा कलीच ेआशे? 

अ) एकनाथ ऩाटीर  फ) यघुनाथ ऩाटीर  क) वदानंद ऩाटीर  ड) यंगनाथ ऩाटीर 

48) ळशयात स्थातमक शोऊ ऩशात अवरेल्मा तरुणांना काम वोडलत नाशी अवे कली म्शणतो? 

अ) गालऩण   फ) गालची पे्रमवी  क) आई फाफा          ड) लभरऩरयलाय 

49)' ळशय: एक उदाव ऩोकऱी ' मा कवलततूेन तरुण वऩढीची कोणती बालना व्मक्त झारी आशे? 

अ) भनाची घुवभट  फ) भनाचा आनंद  क) भनातीर दु् ख  ड) भनाचा लेडऩेणा 
50) भरा कोणती ऩोकऱी ळोधता मेत नाशी अवे एकनाथ ऩाटीर म्शणतात? 

अ) घय त ेगाल   फ) गाल त ेळशय   क) बालना ल वलचाय     ड) ळशय त ेगाल  

** प्रश्न 2 - दीघोत्तरी प्रश्न -(2 बोऱा 1)-       गणु 10 

1) वलठ्ठर दळानाने मेणाया अंतफााह्म कैलल्माचा अनुबल नाभदेलांनी कवा लणान केरा आशे? 

2) भानलता शा एकच धभा भानाला, अवे आलाशन भशात्भा पुरे मांनी आऩल्मा कवलततूेन केरे आशे, ववलस्तय 
लरशा. 
3) अनंत पंदीनी आऩल्मा रालणीतून ऩेळलेकारीन अनागोंदीच ेचचर कवे येखाटरे आशे त ेववलस्तय लरशा. 
4) तनवगाातीर वलवलध घटकांच ेलणान फारकलींनी कोणत्मा ळब्दात भांडरे आशे त ेववलस्तय लरशा. 
5) वंत नाभदेलांची वलठ्ठरबक्ती मावलऴमी थोडक्मात लरशा. 
6) पुरयाणी च्मा वललाश लणानातीर ळब्दांच ेभांगल्म आखण ऩावलत्र्म फारकलींनी कवे येखाटरे आशे त ेस्ऩष्ट कया. 



* प्रश्न 3 - दीघोत्तरी प्रश्न (2 ऩकैी 1)-        गणु 10 

1) वलदंा कयंदीकय मांच्मा ' भाझ्मा भना फन दगड' आखण ' झऩतार' मा कवलतांभधीर काव्म वौंदमा स्ऩष्ट कया. 
2) चऱलऱ म्शणजे भाणुवकीचा गाबा अवते, शे  लाशरू वोनलणे मांनी ' चऱलऱ म्शणजे ' मा कवलततूेन कवे  

     वांचगतरे आशे? 

3) प्रसा दमा ऩलाय मांच्मा कवलतभेधून ऩुरुऴवत्ताक व्मलस्थेत जस्रमांची शोणायी घुवभट कळा प्रकाये व्मक्त झारी 
    आशे? 

4) कली एकनाथ ऩाटीर मांच्मा ' ळशय: एक उदाव ऩोकऱी ' मा कवलततूेन व्मक्त शोणायी तरुण लगााची जस्थती 
   चचत्ररत  कया. 
5) कली एकनाथ ऩाटीर मांच्मा ' ळोधमारा' मा कवलतचेा बालाथा तुभच्मा ळब्दात लरशा. 
6) कलतमरी प्रसा दमा ऩलाय मांच्मा ' भाणवावायखा भाणूव अवूनशी ' मा कवलतचेा बालाथा तुभच्मा ळब्दात लरशा. 
 

** प्रश्न 4 - ऱघतु्तरी प्रश्न-(3 ऩकैी 2)-        गणु 10 

1) तनफंध म्शणजे काम? 

2) तनफंध रेखनाची भशत्लऩूणाता. 
3)  तनफंध रेखनाच ेघटकथोडक्मात लरशा. 
4) तनफंधाची बाऴा. 
5) तनफंध रेखनातीर भुद्मांची भांडणी ल वलस्ताय मा वलऴमी भाठशती लरशा. 
6) तनफंध रेखनाच ेप्रकाय थोडक्मात लरशा. 
7) लैचारयक तनफंधाच ेस्लरूऩ थोडक्मात लरशा. 
8) व्मजक्तचचरणात्भक तनफंधाच ेस्लरूऩ थोडक्मात लरशा. 
9) लणानात्भक तनफंध रेखनाच ेस्लरूऩ थोडक्मात लरशा. 
10) तनफंध रेखनाची लैलळष्ट्मे ववलस्तय लरशा. 
*** प्रश्न 5- ननबधं ऱेखन-(4 ऩकैी 1)-        गणु 10 

1) ऩशाटेची भ्रभंती 
2) अंधश्रद्धा- एक वाभाजजक ळाऩ 

3) भी लळषणभंरी झारो तय! 
4) एका स्लातंत्र्मवैतनकाच ेभनोगत 

5) आभची स्लमंऩाकीण फाई 

6) भ. ज्मोततयाल पुरे - एक आदळा वभाजवेलक 


