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1.मराठी भाषेचे 'पाणिनी' कोिाला म्हटले जाते? 

अ) अरव िंद मिंगरूळकर 

ब) दादोबा पािंडुरिंग 

क) मो.के.दामले 

ड) मा.ना.आचार्य 

२. मो.के.दामले र्ािंनी शबदािंचे  गीकरि कसे केले आहे? 

अ) प्रणतपादके –धातू 

ब) तत्सम-तद्भ  

क) ण कारी –अण कारी 

ड) नाम –स यनाम 

३.बुद्धी, मती, सृष्टी, पृथ् ी ह ेशबद खालीलपैकी कोित्र्ा प्रकारचे आहते ? 

अ)तत्सम 

ब)तद्भ  

क) ण कारी 

ड)साणधत 

४. आख्र्ात प्रत्र्र् कशाचे णनदशयक असतात? 

अ)  ाक्र्ाचा काळ, अर्य 

ब)  ाक्र्ाचा प्रकार , प्रर्ोग 

क)  ाक्र्ाचा कताय, कमय 

ड)  ाक्र्ातील शबदािंचे परस्परसिंबिंध 

५. पणहला, दसुरा,णतसरा ही ण शेषिे खालीलपैकी कोित्र्ा प्रकारची आहते ? 

अ) श्रेिी ाचक 

ब) आ ृत्ती ाचक 
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क) क्रम ाचक 

ड) ारिं ारीता ाचक 

६. खालीलपैकी कोिता धातू अकतृयक आहे? 

अ) खािे 

ब) धा िे 

क) गडगडिे 

ड) बसिे 

७. "अरेरे ! चक्री ादळाने के ढे ह ेनुकसान झाले गा कऱर्ािंचे !" र्ा  ाक्र्ातील 'अरेरे' हा 

शबद कोित्र्ा प्रकारचा आह े? 

अ) शबदर्ोगी अव्यर् 

ब) क्रक्रर्ाण शेषि अव्यर् 

क) के लप्रर्ोगी अव्यर् 

ड) उभर्ान् र्ी अव्यर् 

८. ण भक्तीप्रत्र्र् लागण्र्ापू ी शबदाचे जे रूप तर्ार होते त्र्ाला कार् म्हितात ? 

अ) सिंर्ुक्त क्रक्रर्ापद 

ब) उभर्ान् र्ी अव्यर् 

क) सामान्र्रूप 

ड) आख्र्ातरूप 

९. मराठीतील लघुत्  ाचक ईकारान्त शबद सामान्र्तः कोित्र्ा वलिंगाचे असतात ? 

अ) नपुसकवलिंगी 

ब) पुवलिंगी 

क) स्त्रीवलिंगी 

ड) उभर्वलिंगी 
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१०. झोपाळू, ण सराळू, लाजाळू र्ा शबदािंतील प्रत्र्र् ओळखा. 

अ) आळू 

ब) ळू 

क) अळू 

ड) पाळू 

११,"पा यतीने नीळकिं ठास  रले" र्ा  ाक्र्ातील 'नीळकिं ठ' हा कोित्र्ा प्रकारचा सामाणसक 

शबद आह े? 

अ) अव्यर्ीभा  

ब) कमयधारर् 

क) तत्पुरूष 

ड) बहुणिही 

१२. ज्र्ा सामाणसक शबदाचा ण ग्रह करताना दोन्ही पद ेएकाच - प्रर्मा ण भक्तीत र्ेतात 

त्र्ा सामाणसक शबदािंना कार् म्हितात ? 

अ)बहुणिही 

ब) कमयधारर् समास 

क) णिगू समास 

ड) मध्र्मपदलोपी समास 

१३. "मला डोंगर चढ तो" र्ा  ाक्र्ातील प्रर्ोग ओळखा . 

अ)कमयिी 

ब)शक्र् कमयिी 

क) समापन कमयिी 

ड) पुराि कमयिी 

१४. खालील  ाक्र्ािंतून अकमयक कतयरी प्रर्ोगाचे  ाक्र् ओळखा. 

अ) ती गािे गाते 

ब) ती पुस्तक  ाचते 
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क) ती  हीत णलहीते 

ड) ती घरी जाते 

१५.दात,हात,केस ह ेशबद खालीलपैकी कोित्र्ा प्रकारचे आहते? 

अ)तद्भ  

ब)तत्सम 

क)ण कारी 

ड)अण कारी 

१६.ण शेषिे कोित्र्ा तत् ा र आधारलेली असतात? 

अ) भेद 

ब) भा  

क) अर्य 

ड)क्रक्रर्ा 

१७. तुम्हणचर्ा, आम्हणचर्ा अशा 'च्र्ान्त' ण शेषिािंपासून षष्ठीच्र्ा प्रत्र्र्ािंची व्युत्पत्ती 

झाली आह ेअसे मत कोिी मािंडले ? 

अ) भािंडारकर 

ब) मॅक्सम्र्ुलर 

क) राज ाडे 

ड) मिंगरूळकर 

१८. 'मी पुस्तक  ाचते' र्ा  ाक्र्ातील 'पुस्तक' र्ा शबदाची कोिती ण भक्ती मानली जाते? 

अ)प्रर्मा 

ब) चतुर्ी 

क) अप्रत्र्र्ी णितीर्ा 

ड) षष्ठी 

१९. खालीलपैकी कोिते ण शेषि सा यनाणमक आह ेते ओळखा. 
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अ) दहा-बारा 

ब) हुशार 

क)माझा 

ड) गोड 

२०. "मला आज बस णमळाली नाही म्हिून कामा र र्ार्ला उशीर झाला"  र्ा  ाक्र्ातील 

'म्हिून' हा शबद कोित्र्ा प्रकारचा आह ेते ओळखा. 

अ)क्रक्रर्ाण शेषि अव्यर् 

ब) उभर्ान् र्ी अव्यर् 

क) शबदर्ोगी अव्यर् 

ड)के लप्रर्ोगी अव्यर् 

२१. दोन ककिं  ा अणधक शबद एकत्र र्ेऊन तर्ार होिाऱर्ा जोडशबदािंना कार् म्हितात ? 

अ) अभ्र्स्त शबद 

ब) सामाणसक शबद 

क) साणधत शबद 

ड) तद्भ  शबद 

२२. पिंच टी, चातुमायस,न रात्र ही कोित्र्ा  सामाणसक शबदािंची उदाहरिे आहते? 

अ) तत्पुरूष 

ब)ििंि समास 

क) कमयधारर् समास 

ड) णिगू समास 

२३. खालील सामाणसक शबदािंमधून इतरेतर ििंि समास असलेला शबद ओळखा. 

अ)खरेखोटे 

ब) स्त्रीपुरूष 

क)बाजारहाट 
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ड)चातुयमायस 

२४. कत्र्ायच्र्ा वलिंग चनाप्रमािे  ाक्र्ातील क्रक्रर्ापदाचे रूप बदलते तेव्हा कोिता प्रर्ोग 

होतो? 

अ)सकमयक कतयरी प्रर्ोग 

ब) कतयरी प्रर्ोग 

क) भा े प्रर्ोग 

ड) कमयिी प्रर्ोग 

२५. मो.के.दामले र्ािंनी नामाचे  गीकरि कसे केले आहे? 

अ) सामन्र्नाम – ण शेषनाम 

ब) ण शेषनाम - भा  ाचक नाम 

क) धमय ाचक - धमी ाचक नाम 

ड) नाम –स यनाम 

२६. नामाच्र्ा पू ी आणि निंतर लागिाऱर्ा ण शेषिािंना कोित्र्ा प्रकारची ण शेषिे 

म्हितात ? 

अ)सा यनाणमक 

ब)सिंख्र्ा ाचक 

क) गुि ाचक 

ड)अणध – ण धी 

२७. "रामाने  ानरािंकडून सेतू बािंधण ला" र्ा  ाक्र्ातील क्रक्रर्ापद कोित्र्ा प्रकारचे आह े? 

अ) प्रर्ोजक 

ब)शक्र् 

क) सिंर्ुक्त 

ड) अकमयक 

२८.तृणतर्ा र्ा ण भक्तीचे कार्य कार् आहे? 
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अ) कताय दाख िे 

ब) साधन दाख िे 

क) कमय दाख िे 

ड) सिंप्रदान 

२९. आख्र्ात प्रत्र्र् कार् दशय तो? 

अ) प्रकार- प्रर्ोग 

ब) अर्य- प्रर्ोग 

क)काळ-अर्य 

ड)सिंदभय-णनदशे 

३०. मराठीतील दीघय ईकारान्त तत्सम नामे सामान्र्तः कोित्र्ा वलिंगाची असतात? 

अ) पुवलिंगी 

ब)नपुसकवलिंगी 

क)स्त्रीवलिंगी 

ड)उभर्वलिंगी 

३१.खाली क्रदलेल्र्ा शबदािंपैकी अव्यर्ीभा  समास असलेला शबद ओळखा. 

अ) प्रणतक्रदन 

ब)महाद े 

क)पिंच टी 

ड) समास 

३२.कतयरी प्रर्ोगात कताय कोित्र्ा ण भक्तीत असतो ? 

अ) णितीर्ेत 

ब) चतुर्ीत 

क) प्रर्मेत 

ड)तृतीर्ेत 
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३३. कतयरी प्रर्ोगात कमय नेहमी कोित्र्ा ण भक्तीत असते ? 

अ) प्रर्मेत 

ब) णितीर्ेत 

क) तृतीर्ेत 

ड) चतुर्ीत 

३४.”त्र्ाच्र्ा घराचे दार उघडले” आणि “त्र्ाने घराचे दार उघडले” र्ा दोन  ाक्र्ािंतील 

उघडले ह ेक्रक्रर्ापद कोित्र्ा प्रकारचे आह े? 

अ) सकतृयक 

ब) सकमयक 

क) अकतृयक 

ड)उभर्ण ध 

३५. ाक्र्ात  ापरल्र्ा जािाऱर्ा शबदाला कार् म्हितात ? 

अ) स यनाम 

ब) पद 

क)नाम 

ड) ण शेषि 

३६.इष्टवलिंगी  सवलिंगी स यनाम ह े गीकरि कोित्र्ा व्याकरिाकाराने केले आहे ? 

अ) मो.के. दामले 

ब) अरव िंद मिंगरूळकर 

क) दादोबा पािंडुरिंग 

ड) कृष्ि अजुयन ाडकर 

३७.अरव िंद मिंगरूळकरािंनी केलेले ण शेषिािंचे  गीकरि कार् दशय ते ? 

अ) ण शेषिािंतील भेद 
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ब) ण शेषिािंचे ण कारी   अण कारीपि 

क) ण शेषिािंचे सिंख्र्ा ाचकत्  

ड) ण शेषिािंचे गुि ाचकत्  

३८.स् तः, आपि ही स यनामे कोित्र्ाप्रकारची आहते ? 

अ) सवलिंगी 

ब) इष्टवलिंगी 

क) आत्म ाचक 

ड)पुरूष ाचक 

३९.”आपि आलात आणि सभेची शोभा  ाढली” र्ा  ाक्र्ातील ‘आपि’ ह ेस यनाम 

कोित्र्ा प्रकारचे आह े? 

अ) आत्म ाचक 

ब) अनेक चनी 

क) आदरार्ी 

ड) प्रर्म पुरूषी 

४०.”हा करोना ण षािू जगातून केव्हा नष्ट होईल आणि जगिे पू य त कधी होईल कोि 

जािे.”र्ा  ाक्र्ातील कोि ह ेस यनाम कोित्र्ा प्रकारचे आह े?  

अ) प्रश्नार्यक 

ब) सिंबिंधी 

क) अणनणतततता दशयक 

ड) दशयक 

४१. “करोना ण षािूची लस कोि तर्ार करत आह े?”र्ा  ाक्र्ातील कोि ह ेस यनाम 

कोित्र्ा प्रकारचे आह े? 

अ)अणनणिततदशयक 

ब) दशयक 
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क) पुरूष ाचक 

ड) प्रश्नार्यक 

४२.’तो हुशार मुलगा आह’े आणि ‘तो मुलगा हुशार आह’े र्ा  ाक्र्ातील ण शेषि कोित्र्ा 

प्रकारचे आह?े 

अ) गुि ाचक 

ब) सा यनाणमक 

क) अणध-ण धी 

ड) सिंबिंधी 

४३.द ेा , तूच आता र्ा करोना सिंकटातून जगाला सोड  ! र्ा  ाक्र्ातील द ेा र्ा शबदाची 

ण भक्ती कोिती आह े? 

अ) के लप्रर्ोगी 

ब) उदगार ाचक 

क) सिंबोधन 

ड) प्रर्मा 

४४.”जो गजेल तो पडेल कार् “र्ा  ाक्र्ातील स यनामे कोित्र्ा प्रकारची आहते ? 

अ)दशयक 

ब) प्रश्नार्यक 

क) अणनणिततदशयक 

ड) सिंबिंधी 

४५.”श्रीणन ास पत्र णलही” र्ा  ाक्र्ातील क्रक्रर्ापदाला लागलेला आख्र्ात प्रत्र्र् कोिता 

आह े? 

अ) उख्र्ात 

      ब)  ाख्र्ात 

      क) ईलाख्र्ात 
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       ड)ताख्र्ात 

४६.सिंर्ुक्त क्रक्रर्ापदाच्र्ा सिंदभायत चचाय करिारे व्याकरिकारािंचे दोन गट कोिते ? 

अ)  ादी – सिं ादी 

ब) जहाल –म ाळ 

क) भा  ादी- अभा  ादी 

ड) आहरेे- नाहीरे 

४७.द ेाणचर्े िारी उभा क्षिभरी र्ा  ाक्र्ातील णचर्े सारख्र्ा प्रत्र्र्ािंतून षष्ठीच्र्ा 

प्रत्र्र्ािंची व्युत्पत्ती झाली आह ेह ेमत कोिी मािंडले आह े? 

अ) अरव िंद मिंगरूळकर 

ब) मो.के.दामले 

क) ण .का.राज ाडे 

ड) भिंडारकर 

४८.बेनझीर, बेजबाबदार र्ा शबदािंतील बे हा उपसगय कोित्र्ा भाषेतून मराठीत आला आह े

? 

अ) वहिंदी 

ब)इिंग्रजी 

क) फारसी 

ड)डच 

४९.बटाटा, पा  र्ासारखे शबद मराठीत कोित्र्ा भाषेतून आले आहते ? 

अ) इिंग्रजी 

ब) वहिंदी 

क) डच 

ड) पोतुयगीज 

५०.आसेतूणहमाचल , आजानुबाहू ह ेकोित्र्ा प्रकारचे सामाणसक शबद आहते ? 
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अ) उपसगयघटीत 

ब) शबदर्ोगी 

क) अव्यर्ीभा  

ड)कमयधारर् 

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

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

 

 

 

 


