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1. प्लेटोच्या मते ईश्वराच्या कल्पनेतील सत्य कसे असते ? 

अ) कलावंताची प्रततमा 

ब) कारातिराची वस्तू 

क) परमसत्य 

ड) असत्य 

   2. ऍररस्टॉटलला कलावंत हा कोणापेक्षा श्रेष्ठ वाटत होता? 

             अ) ईश्वरापेक्षा 

              ब) इततहासकारापेक्षा 

              क) वैज्ञातनकापेक्षा 

              ड) कारातिरापेक्षा 

3. कतवतेची तनर्मिती कशी होत असते असे वडिस्वर्ि म्हणतो ? 

            अ) हळूहळू 

             ब) वेिाने 

             क) तात्काळ 

              ड) उत्स्फुतिपणे 

4. एडिर ऍलन पो याने कतवतेच्या व्य़ाख्येत ततच्या कोणत्या अंिावर भर दिला आहे? 

             अ) शातदिक 

             ब) सांतितीक 

             क) भावतनक 

              ड) संरचनात्मक 

5. आतवष्कारवािी कतवतेतील सौंियािचे स्वरूप कसे आह ेअसे मानतात ? 

             अ)तनयंत्रीत 

              ब)तवलक्षण 

              क) तवचक्षण 



 

QUESTION BANK- SEM 6- MARATHI PAPER V 

               ड) स्वायत्त 

6. कोटिहोपला कतवतेची भाषा कशी असावी असे वाटते ? 

      अ) संुिर 

      ब) शास्त्रोक्त 

      क) छंिोबद्ध 

      ड) अनाकलनीय 

7. "ओल्या पानातल्या रेषा वाचतात ओले पक्षी" या काव्यपंक्तीतील प्रततमा कोणत्या 

प्रकारची आह े? 

       अ) श्राव्य 

       ब) चवीची 

       क) िषृ्य 

      ड) स्पशि 

8. "सारे काही सरले होते ---फक्त हात हाती होते" या काव्यपंक्तीत 'हात' ह ेकशाचे प्रतीक 

आहते ? 

      अ)जबाबिारीचे 

      ब) भक्तीचे 

  क) सोबतीचे 

    ड) ओिायािचे 

9.प्रर्म श्रेणीची कल्पनाशक्ती ही काय घडवणारी शक्ती असते? 

   अ)तनर्मिती 

  ब) बोधना 

क) तवकास 

ड) प्रिती 

10. कलावंत प्रततभावंत कसा होतो? 
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अ) योिायोिाने 

ब) जन्मतः 

क) प्रयत्नाने 

ड) वाचनाने 

11. अनुकृतीचा तसद्धांत कोणत्या िोन पाश्चात्त्य सातहत्यशास्त्रज्ञींनी  मांडला आह े? 

     अ)सॉके्रटीस आतण प्लेटो 

     ब) प्लेटो आतण सोफोक्लीझ 

     क) सॉके्रटीस आतण ऍररस्टॉटल 

      ड) प्लेटो आतण ऍररस्टॉटल 

12. ऍररस्टॉटलच्या मते कलावंत एखािा अनुभव कलाकृतीत मांडताना त्यावर कोणती 

प्रदक्रया करतो ? 

    अ) अनुभवाचे असत्यीकरण 

    ब) अनुभवाचे उिात्तीकरण 

     क) अनुभवाचे साधारणीकरण 

      ड) अनुभवाचे तवकृतीकरण 

13. कवीची मनोवृत्ती कतवता तनमािण करताना कशी असते असे वडिस्वर्ि म्हणतो ? 

     अ) सकारात्मक 

      ब) नकारात्मक 

      क) चचंतनशील 

      ड) संवेिनशील 

14. कोटिहोपने काव्यव्याख्येत कतवतेतील तवचार आतण भावना कशा असल्या पातहजेत असे 

म्हटले आह े? 

   अ) स्पष्ट 

     ब) अस्पष्ट 
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    क) स्वतंत्र 

     ड) कल्पनारम्य 

15."एक िुलाबाची कळी घालते माझ्या नाकात रबराची नळी" या काव्यपंक्तीत िुलाबाची 

कळी ह ेकशाचे प्रतीक आह े? 

      अ) िुलाबाचे फुल 

      ब) िुलाबाचा िंध 

      क) िुलाबाजाम 

      ड) संुिर स्त्री 

16. कतवतेतील रूपके बनताना काय प्रदक्रया होत असते ? 

   अ) वस्तुतील िुण इंदियसंवेद्य बनवले जात असतात 

   ब) वस्तुतील वैतशष्य प्रचलीत संकेतांतून सांतितली जातात 

  क) एका वस्तुच्या िुणधमाांचे िसुऱ्या वस्तुवर आरोपण होते 

  ड) िोन वस्तुंची तुलना केली जाते 

17. केवळ कतवतेची सामुग्री एकतत्रत करण्याचे कायि करणारी कवीजवळील शक्ती कोणती 

असते ? 

अ) तवश्लेषण शक्ती 

ब) प्रततभा शक्ती 

क) चमत्कृती शक्ती 

ड) संश्लेषणशक्ती 

18. सातहत्यावर सामातजक वास्तवाचे तनयंत्रण असते असे म्हणणारी सातहत्यशास्त्रज्ञांचाी 

भूतमका काणत्या नावाने ओळखली जाते? 

अ) स्वायत्तावािी 

ब) नैततकतावािी 

क) तनयतत्ववािी 
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ड) आतवष्कारवािी 

19. मॅथ्यू अनोल्डच्या मते सातहत्य वाचकांना कोणत्या दिशेने नेते ? 

अ) मूलतत्ववािाच्या दिशेने 

ब) पररवतिनाच्या दिशेने 

क) पररपूणितेच्या दिशेने 

ड) आत्मतवकासाच्या दिशेने 

20. ऍररस्टॉटलच्या मते शोकांततका ही कशाप्रकारच्या कमाांची अनुकृती असते ? 

अ) िःुखि 

ब) तवनोिी 

क) िंभीर 

21. काही समीक्षकांनी कॅर्ार्सिसच्या तसद्धांताचा संबंध कोणत्या वैद्यकशास्त्राशी जोडला 

आह े? 

अ) आयुवेि 

ब) युनानी वैद्यक 

क) होतमयोपार्ी 

ड) नेचरोपार्ी 

22. ररचडिसच्या मते कलेमुळे आनंि का तमळतो ? 

अ) कारण कला माणसाच्या भावनांचे तवरेचन करते 

ब) कारण कला माणसाच्या भावनांचे व्यवस्र्ापन करते 

क) कारण कला माणसाच्या भावनाचे तवश्लेषण करते 

ड) कारण कला माणसाच्या भावनांचे उिात्तीकरण करते 

23. प्लेटोचा कलेकडे पाहण्याचा ितृष्टकोन कशाप्रकारचा होता ? 

अ) कलावािी 
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ब) नैततकतावािी 

क) सौंियिवािी 

ड) वास्तववािी 

24. कवी आिशि राज्यातील नािररकांना कशापासून िरू नेईल असे प्लेटोला वाटत होते ? 

अ) सत्यापासून 

ब) जिापासून 

क) वासनेपासून 

ड) स्वार्ािपासून 

25. वस्तुतील कोणत्या िोष्टीचा आतवष्कार कलेत होत असतो असे ऍररस्टॉटलने सांतितले 

आह े? 

अ) मूलिव्यांचा 

ब)उतणवांचा 

क)भौततकतेचा 

ड) सत्वाचा 

26. अनोल्डच्या काव्यव्याख्येत त्याने कतवतेतील शदि कसे असावेत असे म्हटले आह े? 

अ) संुिर 

ब) आलंकारीक 

क) तनिोष 

ड) सामातसक 

27. कोटिहोपच्या मते काव्य काय तनमािण करणारी कला आह े? 

अ) तवचार 

ब) ज्ञान 

क) आनंि 

ड) मातहती 
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28. "शहर नुस्तं बेडकासारखं मख्ख , बथ्र्ड" या काव्यपंक्तीतील सौंियि खालीलपैकी 

कोणत्या तसद्धांताच्या तनकषाने उलिडता येईल ? 

अ) तनयमोल्लंघन तसद्धांत 

ब) अनेकार्ितेचा तसद्धांत 

क) अपररतचतीकरणाचा तसद्धांत 

ड) भावनासंक्रमणाचा तसद्धांत 

29. "आकाशी झेप घेरे पाखरा , सोडी सोन्याचा चपंजरा"  या काव्यपंक्तीतील 'आकाश 'आतण 

'चपंजरा' ही  प्रततके कशाची सूचक आहते ? 

अ) उंची आतण खोली 

ब) उडणे आतण बसणे 

क) स्वातंत्र्य आतण सुरतक्षतता 

ड) महत्त्वाकांक्षा आतण धोका 

30. शोकांततकेच्या प्रेक्षकांच्या मनावर होणाऱ्या पररणामाला ऍररस्टॉटलने काय नाव दिले 

आह े ? 

अ) हमॅर्शिया 

ब) इकातशया 

क) कॅर्ार्सिस 

ड) ररपदलीक 

31ल्युकास या सातहत्यशास्त्रज्ञाच्या मते कोणत्या परस्पर तवरोधी तवशेषांचे िशिन 

शोकातत्मकेत घडते ? 

अ)प्रामातणकपणा- लबाडी 

ब) स्वार्ि – तनरपेक्षता 

क) सामथ्यि – िबुळेपणा 

ड) संकुतचतता- तवशालता 
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32.ररचडिसच्या मते सातहत्यसमीक्षेच्या मूल्यांचा तनकष कोणत्या शास्त्राच्या सांकल्पतनक 

भाषेत दिला पातहजे ? 

अ) भौततकशास्त्र 

ब) जीवशास्त्र 

क) मानसशास्त्र 

ड) समाजशास्त्र 

३३. जीवनातील कोणत्या प्रकारच्या मूल्यां सातहत्यकृतीचा संबंध असला पातहजे असे मॅथ्यू 

अनोल्डचे मत होते ? 

अ) तकलाि ू

ब) तात्पुरत्या 

क) शाश्वत 

ड) पररवतिनशील 

34.ऍररस्टॉटलच्या गं्रर्ाचे नाव काय  

अ) ररपदलीक  

ब) पोएरटक्स 

क) तलरीकल बॅलेडस 

ड) ररझन ऑफ प्युअर दक्ररटक 

35.डाचळंबीच्या फुलापरी साडी लाल डौलिार, तनळ्या ििि दकनारीची नािमोड मनोहर या 

कतवत्तील प्रततमा कोणत्या प्रकारच्या आहते ? 

अ) िषृ्य 

ब) श्राव्य 

क) स्पशि 

ड) िंध 
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36.अन र्ेंब टपोरे सपािपरर ते र्ंड , वेिात धावती फोडुन काळे खंड या काव्यपंक्तीतील 

प्रततमा कोणत्या प्रकारच्या आहते ? 

अ) श्राव्य 

ब) स्पशि 

क) मनोमय 

ड) िषृ्य 

37.अन तुझ्या करातील उंची शुभ्र तसिार वलयांतून तवतरे िपि ततचा सुकुमार या 

काव्यपंक्तीतील प्रततमा कोणत्या प्रकारची आह े? 

अ) श्राव्य 

ब) िंध 

क) स्पशि 

ड) नाि 

३८दकलतबलले उजाडताना ओठ उिवतीचा र्रर्रला या काव्यपंक्तीतील रूपक कोणते ते 

ओळखा. 

अ) उजाडताना दकलतबलले 

ब) ओठ र्रर्रला 

क) ओठ उिवतीचा 

ड) उजाडताना ओठ 

३९.पोराबांळाचे लेंढार सांभाळीत सांभाळीत तू सावरलंस माझ्या संसाराचे आभाळ या 

ओळीतील आभाळ ह ेकशाचे प्रतीक आह े? 

अ) आकाश 

ब) नभ 

क) सुरतक्षतता 

ड) आधार 
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४०.तनयमोल्लंघनाचा तसद्धांत कोणी मांडला आहे ? 

अ) मुकारोवस्की 

ब) शॅक्लोवस्की 

क) टॉलस्टॉय 

ड) एम्पसन 

४१.भावनासंक्रमणाचा तसद्धांत कोणी मांडला आहे? 

अ) कांट 

ब) प्लेटो 

क) ऍररस्टॉटल 

ड) कोलररज 

४२. सौंियि म्हणजे तनयमरतहत तनयमोल्लंघन ह ेतवधान कोणाचे आह े? 

अ) कांट 

ब) प्लेटो 

क) शॅक्लोवस्की 

ड) मुकारोवस्की 

४३.तवरेचन ही संज्ञा कॅर्ार्सिससाठी कोणी वापरली आह े? 

अ) श्री.के.तक्षरसािर 

ब) प्रभाकर पाध्ये  

क) वा.ल. कुलकणी 

ड) िं.बा, सरिार 

४४.कतवता म्हणजे ‘उत्तम शदिांची उत्तम रचना’ ही काव्यव्याख्या कोणी केली आह े? 

अ) वडिस्वर्ि 

ब) कोलररज 
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क) कोटिहोप 

ड) अनोल्ड 

४५. मॅथ्यु अनोल्डने कोणते सातहत्यप्रयोजन सांतितले ? 

अ) भावनासंक्रमण 

ब) सामातजक बांतधलकी 

क) नैततकता  

ड) जीवनभाष्य 

४६.प्रेरणा संतुलन तसद्धांत कोणी मांडला ? 

अ) कांट 

ब) टॉलस्टॉय 

क) कोटिहोप 

ड)आय,ए.ररचडिस 

४७. चमत्कृती शक्ती काव्यातील घटकांची जुळणी कशाप्रकारे करते ? 

अ) स्वाभातवक 

ब) कृतत्रम 

क) तार्किक 

ड) सेंदिय 

४८.आतवष्कारवाद्यांना कतवतेतील कोणती िोष्ट महत्त्वाची वाटते ? 

अ) भावना 

ब) अनुभव 

क) बाह्यरचना 

ड) आशय 

४९.मी एक मुंिी, तू एक मुंिी या ओळीतील मुंिी ह ेकशाचे प्रतीक आह े? 
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अ) असामान्य माणूस 

ब) सामान्य माणूस 

क) दकटक 

ड) एकटेपण 

५०.”घरयातून व्योमातून शातपत मी तिमितो” या ओळींत व्योम ह ेकशाचे प्रतीक आहे ? 

अ) आकाश 

ब) स्वप्न 

क) कल्पनाशक्ती 

ड) महत्त्वाकांक्षा 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


