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TYBA- MARATHI - MOCK TEST 
Q. 
NO 

QUESTION A CORRECT 
ANSWER 

B CORRECT 
ANSWER 

C CORRECT 
ANSWER 

D CORRECT 
ANSWER 

१ ' मराठ्ाांची खरी 

गाणी ' म्हणजे 

मराठ्ाांची शायरी 

कविता असे कोणी 

म्हटले आह?े  

श्री राजिाड े  
 

श्री िर्द े  Y श्री कुलकणी  
 

श्री तुळपुळे 
 

२ 'शावहरी ' ह ेनाि 

कोणत्या भाषेतनू 

मराठीत रूढ झाले 

आह?े  

सांस्कृत   
 

उर्दू ू  
 

अरबी- फारसी  Y पोतुूगीज 
 

३ वििेकचचांतामणी' या 

ग्रांथाचे रचनाकार 

कोण?  

विसोबा 

खेचर  

 
मन्मथ स्िामी  

 
शाांतचलांग Y बसिचलांग  

 

४ मवहकावितीची बखर 

सिूप्रथम कोणी 

प्रवसद्ध केली? 

रा. चचां. ढेरे  
 

वि. ल. भािे  
 

वि. का. 

राजिाड े 
Y कृष्णाजी अनांत 

 

५ महमर्द शाह ि 

फैजाल्खन याांची 

हकीकत कोणत्या 

बखरीत आली आह?े 

होळकराांची 

कैफफयत  

 
भाऊसाहबेाांची 

बखर  
Y राक्षेस 

तागडीची 

बखर  

 
मवहकावितीची 

बखर  

 

६ अररस्टॉटल चा 

कालखांड कोणता?  

विस्तपूिू 

९५४ ते 

९१२ 

 
विस्तपूिू ८४४ 

ते ८७२ 

 
विस्तपूिू ३८४ 

ते ३२२ 
Y विस्तपूिू ५८४ 

ते ५३२ 

 

७ उत्स्फूतू भािनाांचा 

तीव्र आविष्कार 

म्हणजे काव्यही 

प्लेटो  
 

िडसू्िथू Y ब्राडले 
 

स्पेंसर 
 



काव्याची व्याख्या 

कोणी केली आह?े 

८ प्रथम शे्रणीची 

कल्पनाशक्ती आवण 

वितीय शे्रणीची 

कल्पनाशक्ती ह े

कशाचे प्रकार आहते? 

उत्पे्रक्षा 
 

अनुकृती 
 

कल्पना शक्ती Y चमत्कृती शक्ती 
 

९ "सौंर्दयू आवण 

उपयुक्तता" ह े

काव्याचे प्रयोजन 

कोणी साांवगतले आह?े 

होरेस Y िडसू्िथू 
 

कालाूईल 
 

कोटू होप  
 

१० "Animal Farm" ही 

कार्दांबरी कशाचे 

उर्दाहरण आह े? 

अनेकाथूता 
 

वनयमोल्लांघन 
 

साधारणीकरण   
 

अपररवचतीकरण Y 

११ मराठीतील पवहले 

िृत्तपत्र कोणते? 

केसरी  
 

र्दपणू  Y मराठा  
 

प्रभाकर  
 

१२ 'शीळ' हा कवितासांग्रह 

कोणाचा आह?े 

बवहणाबाई 

चौधरी  

 
ना. घ. र्दशेपाांड े Y ग. ल. ठोकळ  

 
इांद्रजीत 

भालेराि  

 

१३ 'ऐसे कुणबी भूपाळ' 

कार्दांबरीत कावशनाथ 

कोणाच्या आहारी 

जातो? 

नमूर्दा  
 

गांगू  
 

चांद्री  Y अवहल्या  
 

१४ आद्य र्दवलत किी 

म्हणून कोणाचा 

उल्लेख करता येऊ 

शकतो ? 

र्दया पिार  
 

चोखा मळेा  Y नामर्दिे ढसाळ  
 

यशिांत मनोहर  
 

१५ फुले-आांबेडकरी नायक 

काय नाकारीत असतो 

? 

जात  
 

धमू आवण 

धमाूवधवित अथू  

 
समाजव्यिस्था  Y िरील सिू  Y 



१६ िारकरी पांथाने ------

---------

आत्माविकासाचा 

मागू खुला करून 

फर्दला. 

वियाांना  
 

आबालिृद्धाांना  
 

िीशूद्राफर्दकाांना  Y शूद्राांना  
 

१७ धातू म्हणजे काय? मूलरूवपम Y पर्द 
 

ध्िनी 
 

स्िन 
 

१८ नाम. सिूनाम, 

विशेषण, फियापर्द ह े

कोणते शब्र्द आहते? 

अविकारी Y विकारी Y एकिचनी 
 

अनेकिचनी 
 

१९ स्ितः आवण आपण 

याांना व्याकरणात 

काय म्हणतात? 

वितीयपुरुष 
 

सांबोधन 
 

सिूपुरुष Y प्रथम पुरुष 
 

२० कोणत्या विभक्तीत 

प्रत्यय नाही? 

प्रथमा  Y वितीय 
 

तृतीय 
 

चतुथी 
 

२१ शब्र्दाांच्या एकूण जाती 

फकती? 

चार  Y सहा  
 

आठ  Y नऊ 
 

२२ मुलाखत (मुलाकात) 

हा मूळ शब्र्द कोणत्या 

भाषेतील आह?े 

गुजराथी  
 

अरबी  Y फारसी  
 

उर्दू ू 
 

२३ मुलाखतीत 

विचारायचे प्रश्न 

सांबांवधत व्यक्तीला 

आधीच र्दऊेन ठिले 

तर - 

मुलाखतर्दाता 

चटकन उत्तर 

र्दऊे शकतो. 

 
मुलाखतर्दात्याला 

सिू बाजूांनी 

विचार करून, 

काही सांर्दभू, 

र्दाखले र्दऊेन 

पुरेशा चचांतनािर 

आधाररत उत्तर 

र्दतेा येते. 

Y मुलाखत िेळेत 

पूणू होते. 

 
श्रोत्याांना 

कां टाळा येत 

नाही 

 



२४ बेबी नाटकात कोणती 

पररवस्थती र्दाखिली 

आह?े 

व्यक्ती विरुद्ध 

समाज  

 
व्यक्ती विरुद्ध 

र्दशे  

 
व्यक्ती विरुद्ध 

पररवस्थती  
Y व्यक्ती आवण 

आत्मा  

 

२५ मधुकर िाकोड ेयाांनी 

कधीपासून कथा 

लेखनाांस प्रारांभ केला? 

१९६६ 
 

१९६४ Y १९६३ 
 

१९६८ 
 

 


