
Shivaji University, Kolhapur  

M.A. (Part -II) (Semester - IV) Examination March/April-2020 

Sub : MARATHI  
  

सराव पि का 
१. भाषा िव ानाचा सवात गत ट पा हणून कोणते अ ययन े  ओळखले 
जाते? 

अ) मनोिव ान ब) अथिव ान क) समाजभाषािव ान ड) शैलीिव ान  
२. दोन िभ  भािषक समाज एकि त आ यावर जी भाषा तयार होते ितला 
काय हणतात? 

अ) िपिजन ब) परभाषा क) ऑल ड) बालभाषा  
३. वसाहतवादाचे ामु याने कती कालखंड केले जातात? 

अ) एक ब) दोन ब) तीन ड) पाच 

४. दशेीवाद ही सािह यसंक पना कोणी मांडली? 
अ) म.सु.पाटील   ब) भालचं  नेमाडे  ब) आनंद पाटील  ड) शंकर पाटील  

५. वसाहो रवादाचा िस ांत पिह यांदा मांड याचे ेय कोणाला दले जाते? 
अ) होमी भाबा  ब) गाय ी च वत  क) एडवड सईद ड) पी हॉक  

६. िव ान सािह याचे अंितम योजन कोणते? 

अ) शाप दणेे  ब) दखु: देणे क) िनराशा करणे ड) आनंदी  
७. िव ान सािह या या क थानी कोण असायला हव?े 

अ) माणूस ब) तारा क) रा स ड) समंद  

८. खालीलपैक  िव ान सािह य लेखक कोण? 
अ) अर वद गोखले ब) िव.स.खांडेकर क) िनरंजन घाटे ड) अ णाभाऊ साठे  

९. ‘सं कृती, समाज आिण सािह य’ हा ंथ कोणी िलिहला? 

अ) के.रं.िशरवाडकर ब) गणेश दवेी क) िनिशकांत िमरजकर                          
ड) िव.वा.िशरवाडकर  



१०.सं कृती संक पनेत कोण या कार या सािह यकृतीचा िवचार अिभ ेत 
आह?े 
अ) े  सािह यकृतीचा ब) लोकि य सािह यकृतीचा क) किन  सािह यकृतीचा  

ड) यापैक  नाही   

११. ‘सूचीची सूची’ या ंथाचे लेखक कोण? 
अ) सु.रा.चुनेकर ब) अ.का.ि योळकर क)रामदास भटकळ ड) मंगेश पाडगावकर  

१२. महारा ातील ंथालयांनी कोणती सं कृती जोपास याचे मह वाचे काय 
केले आह?े  
अ) दशन ब) ानदान क) लेखन ड) वाचन 

१३. महानुभावीय सािह य सूचीचा समावेश कोण या कार या सूचीत करता 
येईल? 

अ) संक ण ब) इितहास क) ाचीन ड) वैचा रक  

१४. ंथा या आतील या दशनी पानावर संपादक, काशक, मु क यांचा 
उ लखे असतो या पानाला काय हणतात? 

अ) मुखपृ  ब) शीषकपृ  क) संपादक य ड) मलपृ   

१५. संिहतेचे संपादन ह ेकोण या कारचे काय आह?े 
अ) कला मक ब) मनोरंजक क) क दायक ड) बौि क व सजक  

१६. ह तिलिखत संिहतेचे मु ण हो यापूव  िलखाणातील चुका दु त 
कर या या येला काय हणतात? 
अ) सं करण ब) आिव करण क) प र करण ड) मु तशोधन  

१७. ‘सिवक प समाधी’ हा समी ािवचार कोणी मांडला? 

अ) कोलटकर ब) द.के.केळकर क) गो.ग.आगरकर ड) वा.म.जोशी  
१८. ‘लय िस ांत’ कोणी मांडला? 

अ) शरद पाटील ब) बा.सी.मढकर क) भालचं  नेमाडे ड) वा.म.जोशी  

 



१९. कोण या सािह यिवषयक लेखन कारास लेखक व वाचक यां यातील दवुा 
मानले जाते? 
अ) समी ा ब) दनैं दनी क) इितहास ड) लोकसािह य  

२०. अिभ चीचे भौगोिलकदृ ा कोणते मुख दोन भेद आहते? 

अ) ामीण आिण नागर ब) महानगरी आिण ामीण क) िवदेश आिण देश  
ड) ाचीन आिण अवाचीन  

२१. ‘कलेसाठी कला क  जीवनासाठी कला’ हा सािह यिवषयक वाद कोण या 
दोन लेखकाम ये आह?े 

अ) ना.सी.फडके – िव.स.खांडेकर ब) गो.म.कुलकण  – कृ.पा.कुलकण   

क) वसंत कािनटकर – द.के.केळकर ड) .के.अ े -  ना.सी.फडके 

२२. वाचकां या अिभ चीला वळण लाव याचे काम कोण करीत असतो? 
अ) समी क आिण लेखक ब) ोता क) समाज ड) े क  

२३. वै दक काळात राजा व मं ी कृषीकमाची उ ती कर यासाठी वषातून 
एकदा कोणते काय करीत? 
अ) दानधम ब) य  क) नांगर हाकत ड) जमीन पुजत  

२४. दशेो ती या मागातील कोणता अडथळा राज ी शा  मांडतात? 

 अ) ग रबी ब) अ ान क) लोकसं या ड) जातीभेद  
२५. ज मजात उ नीच भाव ही कशाची ा या अस याचे डॉ.आंबेडकरांना 
वाटते? 

अ) ा य ब) वभाव क) समाज ड) जीवन  
२६. ‘अंधाराची िपलावळ’ या किवतेत मुलां या अंथ णाखाली काय 
सापड याचे वणन येते? 

अ) कागद ब) मांजर क) पैसे ड) िजवंत साप 
२७. ‘जांभळढ ह’ म ये कोण या ी या जीवनाची था येते? 

अ) पबी ब) पावती क) चंदी ड) काशी  

 



२८. ‘िव सािह य’ ही सं ा पिह यांदा कोणी वापरली? 

अ) शे सिपअर ब) होनर क) गट ड) टॉल टॉय  
२९. ‘इितहास हा तौलिनक सािह या यासाचा क बद ूआह’े असे कोणी हटल?े 

अ) रेने वेलेक ब) िव यम शे सिपअर क) लॉड मेकलो ड) नॉ ाफ ाय  

३०. तौलिनक सािह या यासाची कोणती मुख ानशाखा आहे? 
अ) अनुकरण ब) भावा यास क) भाषांतर ड) पांतर 

३१. संत रामदास यांनी कोणता सं दाय िनमाण केला? 

अ) वारकरी ब) समथ क) महानुभाव ड) द   
३२. रघुनाथ पंिडत यांनी िलिहलेले पिहले का  कोणते? 

अ) महाभारत ब) रामायण क) रामदास वणन ड) गज  मो   
३३. शािहरी वा ायाला मराठी का ाची भात असे कोणी हटले आह?े 

अ) अ युत बळवंत कोलवटकर ब) म.वा.ध ड क) अ.ना.देशपांडे ड) प.ुल.देशपांडे  

 ३४. भाषा, समाज आिण सं कृती हा ंथ कोणी िलिहला? 
अ) सोनाली वानखेडे ब) सोनाली दशेपांडे क) सोनाली कुलकण  ड) सोनाली 
माळी  

३५. समाजभाषािव ानात भािषक भांडार ही संक पना कोणी मंडळी? 
अ) ि मट ब) सपीर क) वोफ ड) जॉज ग पझ    

 

 

 

 

 

 

 

 



  


