
सत्र ६-मराठी पेपर ५-प्रश्नपेढी 

१.कलेचे स्वरूप जीवनाच्या अनुकृतीचे असते असे पे्लटोने ज्या गं्रथात नमुद केल आहे 

त्या गं्रथाचे नाव काय ? 

अ) पोएटटक्स ब) डॉक्टरीन क) ररपब्लिक ड) कमांडमेंटस 

२.कला सामान्य माणसांच्या मनातील अज्ञान वाढवेल असे म्हणताना पे्लटो कलेच्या 

कोणत्या स्वरूपाकडे लक्ष वेधतो ? 

अ) परमज्ञान देणारे ब) वसु्तरूप क) आभासी प्रटतमा ड) सत्य 

३.कला माणसांना काय देणार नाही असे पे्लटोला वाटत होते ? 

अ) सुख ब) स्वास्थ्य क) आनंद ड) समृद्धी 

४.कलेचा सते्तशी काहीही संबंध नसतो असे पे्लटो म्हणतो ते कोणत्या अथााने ? 

अ) कलेचा राजकीय व्यक्ीशंी संबंध नसतो 

ब) कलेचा प्रत्यक्ष अब्लस्तत्वाशी संबंध नसतो 

क) कलेचा सवाशक्ीमान ईश्वराशी संबंध नसतो 

ड) कलेचा ज्ञानाशी संबंध नसतो. 

५.पे्लटोने कोणते रूपक वापरून आभासात अडकलेल्या माणसांना सत्याला सामोरे 

जाण्याचे वाटणारे भय स्पष्ट केले आहे ? 

अ) तळ्याचे रूपक ब) कंुडीतील झाडाचे रूपक क) गुहेचे रूपक ड) पानकरसाचे 

रूपक 

६.होमरच्या काव्यावर पे्लटोने टटका केली होती ? 

अ) कारण हे काव्य युद्धप्रवण करणारे होते 

ब) कारण ते अब्लश्लल होते 

क) कारण त्यात देवांना मानवी बनवले होते 

ड) कारण तो बोलीभाषेत होते 

७.पे्लटोला कोणत्या प्रकारचे ज्ञान शे्रष्ठ वाटत होते ? 



अ) बुब्लद्धगम्य 

ब) अनुभवजन्य 

क) इंटियगम्य 

ड) वैज्ञाटनक 

८.पे्लटोच्या मते सत्वाचे स्वरूप कसे असते ? 

अ) अनेक,टवनाशी,नक्कल 

ब) अनेक,टवनाशी , मूता 

क) एक, अटवनाशी, अस्सल 

ड) एक,सवोच्च,दैवी 

९.पे्लटोच्या मते आटदसत्वाची अनुकृती कला कशी करते ? 

अ) कलेत आटदसत्व प्रत्यक्ष असते 

ब) कलेत आटदसत्व मूता स्वरूपात असते 

क) कलेत आटदसत्वाची प्रटतमा असते 

ड) कलेत आटदसत्व नसतेच 

१०. कला आटदसत्वापासून टकती दूर असते ? 

अ) दोन पातळ्या ब) तीन पातळ्या क) ड) एक पातळी ड) सात पातळ्या 

११.ऍररस्टॉटलच्या मते कलेतील अनुकृती कशाप्रकारची असते ? 

अ) हुबेहुब ब) वैब्लश्वक सत्वाची अनुकृती क) टववटक्षताची अनुकृती ड) आभासी 

१२.ऍररस्टॉटलच्या मते कलेचे टवश्व कसे असते ? 

अ) प्रत्यक्षातील ब) असत्य क) प्रटतमारूप ड) वेगळे 

१३.ऍररस्टॉटल कलेचा संबंध टनसगााशी का जोडतो ? 

अ) कारण कलेत टनसगा जसाच्या तसा टचटित होतो 

ब) कारण कलेत टनसगा रक्षणाचा संदेश असतो 



क) कारण टनसगााच्या पररपूणातेची जाटणव कलेत असते 

ड) कारण कलावंत टनसगापे्रमी असतो 

१४.ऍररस्टॉटलने सांटगतलेल्या  कलेच्या टनटमातीप्रटियेला कलावंताची  कोणती गोष्ट 

कारण नसते ? 

अ) संवेदना ब) अटभरूची क)टशक्षण ड) कल्पना 

१५.कलावंताला टदसणारे सत्याचे कोणते वैटशष्ट्य  ऍररस्टॉटल सांगतो ? 

अ) कलावंताला टदसणारे सत्य भयंकर असते  

ब) कलवंताला टदसणारे सत्य गटतमान असते 

क) कलावंताला टदसणारे सत्य ब्लथथर असते 

ड) कलावंताला टदसणारे सत्य हे एकमेव असते 

१६.ऍररस्टॉटलच्या मते प्रकृतीमधील गोष्टी कशा असतात? 

अ) अपूणा ब) शाश्वत क) पररपूणा ड) काल्पटनक 

१७. ऍररस्टॉटलच्या मते कलाकृती संुदर का होते ? 

अ) कारण ती संुदर टनसगााची अनुकृती असते 

ब) कारण  कलावंत त्याला जाणवलेले सत्व व्यक् करतो 

क) कारण कलावंत स्वतः संुदर असतो 

ड) कारण कलावंत प्रत्यक्षाला अलंकृत करतो 

१८.ऍररस्टॉटलच्या मते कलेतील अनुकृती आभासी असली तरी कशी असते ? 

अ) सत्य ब) संभाव्य क) गूढ ड) टवलक्षण 

१९.ऍररस्टॉटलच्या मते कलावंताचे मोठेपण कशात असते ? 

अ) टनसगााच्या हुबेहुब टचिणात 

ब) टनसगााच्या कल्पनात्मक पुनटनामााणात 

क) टनसगााच्या आकषाक टचिणात 



ड) टनसगााच्या अटवश्वसनीय टचिणात 

२०.आटवष्कारवाद ही कोणत्या वाड्.मयीन प्रवृत्तीला टदलेली प्रटतटिया होती ? 

अ) स्वचं्छदतावाद 

ब) अब्लस्तत्ववाद 

क) अटभजाततावाद 

ड) आधुटनकतावाद 

२१.अटभजाततावाद ही ग्रीक कालीन कलेची प्रवृत्ती कोणत्या गोष्टीनंा अटधक महत्त्व देत 

असे ? 

अ)संतुटलतता व टनयमबद्धता  

ब) अनुकृती आटण परीपूणाता 

क) टनरथाकता आटण परात्मता 

ड) मानवी प्रयत्न आटण टनसगापे्रम 

२२.सवा लटलतकलांचे मूलभूत तत्व कोणते आहे असे स्वचं्छदतावादी प्रवृत्तीच्या 

तत्वज्ञांनी सांटगतले ? 

अ) आनंद आटण बोध 

ब) स दंया आटण आटवष्कार 

क) टनती आटण मानवता 

ड) सत्य आटण आनंद 

२३.वडास्वथा यांचे काव्यटवषयक प्रटसद्ध टवधान काव्यटनटमातीला काय आवश्यक आहे 

असे म्हणते ? 

अ) उत्कट भावना 

ब) शांत जागा 

क) स्मरणशक्ी 

ड) उत्स्फुताता 



२४.काव्यटनटमातीसाठी उत्कट भावनेसोबत आणखी कोणती गोष्ट खूप महत्त्वाची असते 

असे वडास्वथा सांगतो ? 

अ) शांतता ब) अनुभव क) टचंतनशीलता ड) उत्स्फुताता 

२५.कोलरीज यांनी केलेल्या काव्यव्याखे्यतील बेस्ट वडास या संजे्ञचा कोणता अथा 

अटभपे्रत आहे ? 

अ) आलंकारीक शब्द  

ब) नादमय शब्द 

क) अनुभवाला अनुरूप शब्द 

ड) भावटनक आवाहन करणारे शब्द 

२६.कोलरीजच्या मते कवीने कोणत्या गोष्टीचें ओझे झुगारून टदले पाटहजे ? 

अ) मानवता, टवज्ञानवाद आटण प्रयत्नवाद 

ब) तका , बुद्धी आटण टववेक 

क) संतुलीतता,टनयमबद्धता आटण टववेक 

ड) प्रमाणबद्धता, नैटतकता आटण नादमयता 

२७. कोणत्या गोष्टीमुंळे मानवी आकलन एकांगी होते असे कोलरीज सांगतो ? 

 अ) भावना, टवचार आटण तका  

ब)धमा, श्रद्धा आटण टवश्वास 

क) टवज्ञान, तका शास्त्र आटण बुब्लद्धवाद 

ड) प्रयत्न, तंिज्ञान आटण टवज्ञान 

२८.कटवता टनटमातीसाठी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट कोणती असे कोलरीजने आपल्या 

काव्यटवचारात सांटगतले आहे ? 

अ) संयम आटण टववेक 

ब) कल्पनाशक्ी आटण भावनात्मकता 

क) ताटका कता आटण बुद्धीवाद 



ड) संतुटलतता आटण टनयमबद्धता 

२९.कोटाहोप यांच्या काव्यव्याखे्यत काव्याचे स्वरूप कसे असते असे म्हटले आहे ? 

अ) अनुरूप शब्दांची अटनरूप मांडणी 

ब) उत्स्फुता भावनोत्कट आटवष्कार 

क) टचंतनशील भावनेचा लयबद्ध आटवष्कार 

ड)स दंयााचा संतुटलत आटवष्कार 

३०.एडगर ऍलन पो यांनी कटवतेचे स्वरूप कसे नसते हे सांगण्यावर  भर टदला आहे ? 

अ) लयबद्ध ब) वैचारीक क) आलंकारीक ड) वृत्तबद्ध 

३१.कटवतेचे स्वरूप लयबद्ध, नादमय असावे असे एडगर ऍलन पो यांना का वाटते? 

अ) कारण नादयमयतेमुळे काव्य पाठ करता येते 

ब) कारण नादमयतेमुळे आशय सोपा होतो 

क) नादमयतेमुळे काव्य टवशुद्ध होते 

ड) नादमयतेमुळे काव्य दैवी आनंद देते  

३२.कोटाहोप यांना काव्याचे स्वरूप कसे असावे असे वाटते ? 

अ) भावनात्मक ब) टनदोष शब्दांचे क)आनंदमय ड) वैचारीक 

३३. आटवष्कारवादी कलेचे स्वरूप कसे असावे असे मानतात ? 

अ) सामाटजक ब) आध्याब्लत्मक क) स्वायत्त क) टनयमबद्ध 

३४.साटहत्यशास्त्र कोणत्याप्रकारच्या काव्याच्या भाषेबद्दल तताा करते? 

 अ) लोकगीते ब) टसनेसंगीत क) भावगीत ड) भावकटवता 

३५.भावकटवतेत कोणत्या स्वरूपाचे अनुभव मांडले जातात? 

 अ) व्याटमश्र ब) दीर्ा क) सूक्ष्म तरल ड) थथुल ब्लथथर 

३६.कटवतेमधे्य मांडल्या जाणाऱ्या अनुभवांचे सगळ्यात मोठे वैटशष्ट्य काय ठरेल? 

 अ)हे नायात्म अनुभव असतात 



ब) हे भावनोत्कट अनुभव असतात 

क) हे ताटका क अनुभव असतात 

ड) हे आध्याब्लत्मक अनुभव असतात 

३७. “केव्हापासून करतोय कावकाव ब्लखडकीवरला एकाकी कावळा” या ओळीतील 

काव्यभाषेचे वैटशष्ट्य काय ? 

अ)काळदशाक भाषा ब) नादमय भाषा क) रूपकात्मक भाषा ड) गद्य भाषा 

३८. “डोगंराला लावलेल्या वणव्यात टनरपराध झाडंझुडपं जळून जातात” या 

काव्यपंक्ीतील टनरपराध झाडंझुडपं या शब्दांचे वैटशष्टय काय आहे ? 

अ) सहानुभूती व्यक् करणारे शब्द 

ब) रूपकात्मक भाषा 

क) प्रटतकात्मक भाषा 

ड)नादमय भाषा 

३९. “अवडंबरली ढगे टकतीतरी रटवटकरणांचा चूर होतसे” या कटवतेतील भाषेचे 

वैटशष्ट्य काय यांगता येईल  ? 

अ) वणानात्मक भाषा ब) रूपकात्मक भाषा क) गद्य भाषा ड) प्रटतकात्मक भाषा 

४०. “रसे्त रंूद, दृष्टी अरंूद झाली,खचा वाढला आटण टशल्लक कमी झाली” या 

ओळीतूंन कोणत्या प्रकारची भाषा वापरली आहे ? 

अ)आलंकारीक ब) गद्य क) टवरोधाभास दाखणारी क) रूपकात्मक 

४१.मराठीतील लहान मुलांच्या कटवतांचे स्वरूप पूवी कसे होते? 

अ) प्रटतकात्मक ब) रूपकात्मक क) बोधात्मक ड) ऐटतहाटसक 

४२.छोया मुलांना कटवतेचं कोणतं स्वरूप फार आवडतं? 

अ) प्रटतकात्मक ब) प्रटतकात्मक क) नादमय ड) टचंतनात्मक  

४३.  “अंगणी वाजते थेंबाचे पाऊल” या ओळीतील कोणते शब्द रूपकात्मक म्हणता 

येतील ? 



अ) अंगणी वाजते ब)वाजते थेंबाचे क) थेंबाचे पाउल ड) अंगणी पाऊस 

४४. “झाडंही बेटे रटसक असे की पानानी कुरवाळत बसले टतटचया गाली” या 

काव्यपंब्लक्तून रूपक कोणते ते शोधा. 

अ) झाडं बेटे ब) पानानी कुरवाळत क)बेटे रटसक ड)झाडाची पाने 

४५.कटवतेतील प्रटतमांचे वैटशष्ट्य कोणते ते ओळखा 

अ) त्या टचिमय असतात 

ब) त्या इंटियसंवेद्य असतात  

क) त्या परंपरेतून येतात 

ड) त्या दोन शब्दांची सांगड र्ालतात 

४६. प्रटतमांचे स्वरूप कसे असते? 

अ) त्या तरल असतात 

ब) त्या सूक्ष्म असतात 

क) ती मानटसक टचि असतात 

ड) त्या गटतमान असतात 

४७. “शुभ्र ढगांचा  रंग फासुनी दाखटवते आकाश वाकुल्या” या ओळीतंील प्रटतमा 

कोणत्या प्रकारची आहे ते ओळखा. 

अ) श्राव्य प्रटतमा  

ब) दृक प्रटतमा  

क) स्पशा प्रटतमा 

ड) गंध प्रटतमा 

४८. “वळचणीची मैनाराणी ..आज पहाटे टतची का झाली सनई मंजुळ”  या ओळीतंील 

प्रटतमा कोणत्या प्रकारची आहे ? 

 अ) मानटसक  

ब) स्पशा  



क) श्राव्य 

ड) दृक 

४९. “चंिचांदण्यांचा चुरा ... आज त्यांच्या तेजामधे्य कोणी ओतला केवडा” या 

ओळीतंील प्रटतमेचा प्रकाक कोणता ? 

अ) गंध ब) दृक क) श्राव्य ड) स्पशा 

५०. “पावसाची एक राि, थंडगार काळी पाल” या ओळीतंील प्रटतमा कोणत्या 

प्रकारची आहे ते ओळखा. 

अ) नाद अ) नाद क) दृक ड) श्राव्य 

५१. “हे रस्त्यावरचे टदवे केव्हाचे वाचत काय बसलेत अजून त्यांची परीक्षा संपली की 

नाही ?” या काव्यपंक्ीत रूपक कोणते आहे ? 

अ) रस्त्यावरचे टदवे ब) वाचणारे टदवे क) परीक्षा संपणे ड) परीक्षा न संपणे 

५२. “मटशदीतून येणारी बांग जाते चंिकोरीला वळसे र्ालून, आलापाची आरास 

मालवीत”  य़ा ओळीतील प्रटतमा कोणत्या प्रकारच्या आहेत ? 

अ) स्पशा- गंध  

ब) दृक-श्राव्य 

क) नाद- स्पशा 

ड) गंध-नाद 

५३. “सारेच दीप कसे मंदावले आता , ज्योती टवझ ूटवझ ूझाल्या” या ओळीतील प्रटतक 

कोणते ? 

अ) राि संपणे  

ब) वीज जाणे 

क) तेज संपलेले नेतृत्व 

ड) टदवाळी संपणे 



५४. “मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा” या ओळीतील ‘कणा’ हे प्रटतक 

कशाचे आहे ? 

अ) पूराचे 

ब) दुष्काळाचे  

क) स्वाटभमानाचे 

ड) शरीराचे 

५५. “अंधाऱ्या जगाची हीच रीतभात,काजळाची वात काळोखाला” या ओळीतील 

प्रटतक काय अथा सुचवते ? 

अ) जगाची रीत 

ब) काजळी वात 

क) नैराश्य 

ड) भयग्रस्तता 

५६. “चोचीत तेवढा आहे टचवटचव कवडसा अन रे्ताहेत पंख कसलासा कानोसा” या 

ओळीतील प्रटतक कसले आहे ? 

अ) पक्ष्याचे ब) टचमणीचे क) छोयाशा आशेचे ड) प्रकाशाचे 

५७. “एक तुतारी द्या मज आणूनी” या काटवतेतील तुतारी हे कशाचे प्रटतक आहे ? 

अ) युद्धाचे ब) परंपरेटवरुद्ध बंडाचे क) संगीताचे ड) टशवरायांचे 

५८. “कुणासाठी, कशासाठी कुठवर रेटायचा ऐसा गाडा इमानाने जन्मभर ?” या 

काव्यपंक्ीतील गाडा हे कशाचे प्रटतक आहे ते ओळखा. 

अ) दास्य ब) दटलतत्व क) जीवन ड) हातगाडी 

५९. “वाऱ्याच्या बोटांनी ,तुझ्या चेहऱ्याच्या तळ्याची पाने भरभरा उलगडून पाहतो 

शतकाशतकांच्या आकाशांची कािणे” या कटवतेच्या ओळीतंील टनयमोल्लंर्न कोणते 

? 

अ) या कटवतेत यमक नाही 



ब) या कटवतेत अनुप्रास नाही 

क) या कटवतेतील रूपके अटभनव आहेत 

ड) या कटवतेत आकाश हे प्रटतक आहे 

६०. “खापरांना फेफर भरलं , फडफड करतायत पाखरासारखी 

   कुलकण्यााच्या टभंतीवरल्या टडगऱ्या टठकऱ्या फरशीवरती” 

या कटवतेतील ओळीतील स दंया कोणत्या टनयमोल्लंर्नामुळे वाढले आहे ते ओळखा. 

अ)यमकाचा वापर ब) अनुप्रासाचा वापर क) दृकश्राव्य प्रटतमांचा वापर ड) उपरोध 

६१. “इराणचा चकणा शहा पाहतो, तडकलेल्या व सब्लस्मत काचेआड केकला चढणारी 

िटमक बुरशी” या कटवतेच्या ओळीतील स दंया खालीलपैकी कोणत्या टनकषाने 

उलगडेल ? 

अ) टनयमोल्लंर्न ब) अपररटचतीकरण क) अनेकाथाता ड) टचिमयता 

६२. “टसगारेट पेटवून बेकार ठेवतो जळणारी काडी, चहाच्या वतुाळात जी उढून बसते 

टवझताना जरा” या काव्यपंक्ीचे स दंया कोणत्या टनकषाने आस्वादता येईल ? 

अ) अनेकाथाता ब) अटपररटचतीकरण क) टनयमोल्लंर्न ड) टनरथाकता 

६३. “हृदय अपाण करतात ती माणसं टनराळीच असतात, पूर असतो त्यांच्या स्वभावात, 

टकनारा सोडतात तेव्हा नदीहून बेफाम होतात” या काव्यपंक्ीचे स दंया खालीलपैकी 

कोणत्या टनकषाने उलगडेल ? 

अ) अपररटचतीकरण ब) टनयमोल्लंर्न क) अनेकाथाता ड) वणानात्मकता 

६४. “पाठमोरे झाले मन, पाठमोरी काया, राटहली सामोरी फक् कळ सोसावया 

पाठमोऱ्या माणसाचा नाही भरवसा, थरकत्या काळजाचा सदाभीत ससा या कटवतेच्या 

ओळीतंील स दंयााचे मूल्यमापन कोणत्या टसद्धांताने करता येईल ? 

अ) अपररटचतीकरण ब) टनयमोल्लंर्न क) अनेकाथाता ड) रूपकात्मकता 

६५. कांटच्या मते कोणती गोष्ट संुदर असते ? 



अ) टनयटमतता असणारी ब) टवश्वचैतन्याचा इंटियगोचर अटवष्कार करणारी 

क)संतुटलतता असणारी ड) टनयमोल्लंर्न करणारी 

६६.कांटने सांटगतलेल्या  कलवंताच्या अनुभवपूवा गोष्टी कोणत्या असतात? 

अ) जात,धमा , वय ब)पूवाज, वंशज, मुले क) काल, अवकाश, कायाकरणभाव ड) 

देव, दैव, पूवाजन्म 

६७.कांटच्या मते कलाकृती कशी नसली तरी चालेल? 

अ) संुदर ब) कलात्मक क) उपयुक् ड) इंटियगोचर 

६८.कलाकृतीकडून कोणत्या गोष्टीची अपेक्षा कांट करतो ? 

अ) बुब्लद्धगम्य ज्ञानाची ब) उपयुक्तेची क) टनरपेक्ष आनंदाची ड) सांकल्पटनक 

ज्ञानाची 

६९.कांटच्या दृष्टीने कोणते स दंया उच्च प्रतीचे ठरेल ? 

अ) उपयुक् ब) उपभोग्य क) अकृटिम ड) टनयमबद्ध 

७०.कांटच्या मते कलावंताची कशाशी बांटधलकी असावी ? 

अ) अनुभव वआटवष्काराशी ब) टवचारसरणीशी क)स्वाथााशी  ड) समाजाशी 

७१.कलावंताकडे अनुभवाच्या शुद्ध स्वरूपाकडे पाहण्याची जी क्षमता असते त्याला  

काय म्हटले जाते ? 

अ) कॅथाटसास ब)कलात्मक अटलप्तता क) समधातता ड) हॅमटशाया 

७२.साटहत्यातून कशाचा पुरस्कार झाला पाटहजे असे मॅथु्य अनोल्डने म्हटले आहे? 

अ) टवचारसरणीचा ब)शाश्वत जीवनूल्यांचा क) पयाावरण रक्षणाचा ड) अध्यात्माचा 

७३.कोणत्या काळातील माणसांची समस्याग्रस्तता पाहून मॅथू्य अनोल्डने साटहत्याने 

जीवनभाष्य करावे असा आग्रह धरला होता ? 

अ) प्राचीन ब)मध्ययुगीन क) आधुटनक ड) उत्तराधुटनक 

७४.कलेसंदभाात मॅथू्य अनोल्डने रे्तलेली भूटमका कोणत्या कलेकडे पाहण्याच्या  

व्यापक वु्यहातील आहे ? 



अ) टनयतत्ववादी ब) स्वायत्ततावादी क) आधुटनकतावादी ड) आटवष्कारवादी 

७५.शे्रष्ठ साटहत्य  स्वाभाटवकपणे काय करत असते असे टलयो टॉलस्टॉय यांनी 

सांटगतले होते ? 

अ) टवचारांचा प्रचार ब) भावनासंिमण क) स्वप्नरंजन ड) िांतीप्रवण 

७६.खालीलपैकी कोणत्या नेत्यावर टॉलस्टॉयच्या टवचारांचा प्रभाव होता ? 

अ) लोकमान्य टटळक ब) लालबहादुर शास्त्री क) नामदार गोखले ड) महात्मा गांधी 

७७.कोणत्या लेखकाने टॉलस़्टयच्या व्हॉट इज आटा या पुस्तकाचे मराठी भाषांतर केले 

आहे ? 

अ) साने गुरूजी ब) य.गो.जोशी क) टद.बा. मोकाशी ड) राजे मास्तर 

७८.सािाच्या मते माणसाला कसे जगता येणार नाही ? 

अ) संवेदनशून्यपणे ब) अटलप्तपणे क) दडपणाखाली ड) स्वतंि 

७९.सािाच्या मते साटहत्याची बांटधलकी कशाशी असते? 

अ) सामाटजक पररवतानाशी ब) साम्यवादी टवचारांशी क) धाटमाक टवचारांशी ड) 

जीवनव्यवहाराच्या जटणवेशी 

८०.काला  माक्साची कलेच्या प्रयोजनाची भूटमका कोणत्या गोष्टीला नकार देते ? 

अ) सत्ताधारीचं्या दडपशाहीला ब) कलेच्या स्वायत्ततेला क)आटथाक टवषमतेला 

ड)स्वाथी वृत्तीला 

८१.माक्साच्या मते साटहत्याने कोणत्या वगााला आपल्या हक्कांसाठी जागे करायचे 

असते ? 

अ) अटभजन वगााला ब) अभावग्रस्त वगााला  क) मध्यमवगााला ड) कलवंतांना 

८२.कोणत्या मराठी साटहब्लत्यकाचे कादंबरी लेखन हे सामाटजक बांटधलकीच्या 

प्रयोजनातून झाले आहे ? 

 अ)नारायण सुवे ब) शरदचं्चि मुब्लक्बोध क) बा.सी. मढेकर ड) श्री.ना.पेंडसे 

८३.कांटच्यामते वैज्ञाटनकाकडे कोणती गोष्ट नसते ? 



अ) बुब्लद्धमत्ता ब) प्रटतभा क) बांटधलकी ड) संशोधनवृत्ती 

८४.प्रटतभा म्हणजे काय नाही हे कांटने स्पष्ट केले आहे ? 

अ) तंि , कसब, क शल्य 

ब) बहुशु्रतता, अभ्यास,पांटडत्य 

क) बुद्धीवाद, टवचारप्रणाली, राजकीय अब्लस्मता  

ड) ज्ञान, गूढ, चैतन्य 

८५.कलटनटमातीसाठी कांट कलावंतासंदभाात कोणत्या गोष्टीला सवाात महत्त्व देतो? 

अ) मानधन ब) स्वातंत्र्य क) तंि ड) अभ्यास   

८६.प्रटतभेचा कोणता गुणधमा कांटने सांटगतला आहे? 

 अ) आगळेपणा ब) टनयमबद्धता क) अनुकरणशीलता ड) आग्रहीपणा 

८७.कोलरीजच्यामते कलावंताची जाटणव वेगळी कशी ठरते ? 

अ) त्याच्या अनुभवामुळे ब)त्याच्या तीव्र व सखोल कल्पनाशक्ीमुळे क) त्याच्या 

अभ्यासामुळे ड) त्याच्या टजद्दीमुळे 

८८.कोलरीजच्या मते कल्पनाशक्ीमुळे काय होत असते? 

अ) भावनांना चैतन्य प्राप्त होते ब) भावना संिमीत होतात क) भावना उत्कट होतात 

ड) भावना उत्स्फुतापणे अटवषृ्कत होतात 

८९.कल्पनाशक्ी संवेदनांची कशाप्रकारे रचना करत असते असे कोलरीज म्हणतो? 

अ) टनयमबद्ध ब) आल्हाददायक क) बंटदस्त ड) कृटिम 

९०.वास्तवाचा पुनःप्रत्यय देणारी शक्ी कोलरीजच्या मते कोणती असते? 

अ) स्मरणशक्ी ब) कल्पनाशक्ी क) चमतृ्कतीशक्ी ड) सु्फती 

९१.माणसीला बोधना र्डवणारी शक्ी म्हणजे कोणत्या शे्रणीची कल्पनाशक्ी असते 

असे कोलरीज म्हणतो ? 

अ) तृटतय ब) टितीय क) प्रथम ड) उच्च 



९२.कलावंताची नवटनटमाती करणारी शक्ी ही टकतव्या शे्रणीची कल्पनाशक्ी असते 

असे कोलरीज म्हणतो ? 

अ) प्रथम ब) टितीय क) तृटतय ड) चतुथा 

९३. टितीय शे्रणीची कल्पनाशक्ीचे काम अन्य कोणत्या शक्ीच्यासोबत चालू असते  

? 

अ)स्मरणशक्ी ब) आकलनशक्ी क) बुब्लद्धटनष्ठ इच्छाशक्ी ड)टनरीक्षणशक्ी 

९४.टितीय शे्रणीची कल्पनाशक्ी वास्तवावर कोणती प्रटिया करते ? 

अ) वास्तवाला काल्पटनक बनवते ब)वास्तवातील र्टकांचे टवर्टन करते क) 

वास्तवाला गूढ बनवते ड) वास्तवाला भूतकाळाशी जोडते 

९५.टितीय शे्रणीची कल्पनाशक्ी अनेकतेत एकता टनमााण करते म्हणून टतला 

कोलरीजने काय म्हटले आहे ? 

अ)संश्लेषण शक्ी ब) टवश्लेषणशक्ी क) चमतृ्कतीशक्ी ड) स्मरणशक्ी 

९६.वास्तवाचे संश्लेषण व टवश्लेषण झाल्यावर टितीय शे्रणीची कल्पनाशक्ी 

संवेदनांपासून कलाकृती कशी टनमााण करते असे कोलरीज म्हणतो? 

अ) वास्तवाला टवर्टीत करून ब) संवेदनांत सेंिीय ऐक्य टनमााण करून क) वास्तवाचे 

उदात्तीकरण करून ड) वास्तवाला टवकृत करून 

९७.चमतृ्कतीशक्ी कल्पनाशक्ीप्रमाणे कोणते काम करत नाही ? 

 अ) वास्तवाचे संश्लेषण व टवश्लेषण करणे ब) सेंिीय ऐक्य टनमााण करणे क) 

जाटणवपूवाक काम करणे ड) कलात्मक स्वातंत्र्य रे्णे 

९८.चमतृ्कतीशक्ीचे स्वरूप कसे असते  असे कोलरीज सांगतो? 

अ) िीडाशील ब)ब्लथथर क) टवलक्षण ड) नवनवोने्मषशालीनी 

९९.चमतृ्कतीशक्ी कशाप्रकारची स्मरणशक्ी असते असे कोलरीज सांगतो? 

अ) बुब्लद्धगम्य ब) इंटियगम्य क) थथलकालातीत ड) वतामानाशी बांधील 

१००.चमतृ्कतीशक्ी संवेदनांचे एकिीकरण कशाप्रकारे करते? 

अ) यांटिकपणे ब) जाटणवपूवाक क) इचे्छनुसार च) वाकडेटतकडे 



१०१.आय.ए.ररचडास यांच्यामते कलास्वादाचा अनुभव कोणत्या बाबतीत ल टकक 

अनुभवापेक्षा वेगळा आहे ? 

अ) प्रकाराने वेगळा ब)संखे्यने वेगळा क).दजााने वेगळा ड). जातीने वेगळा 

१०२.कलास्वादाचा अनुभव ल टकक अनुभवापेक्षा संखे्यने वेगळा असतो म्हणजे काय? 

अ) ल टकक अनुभवाने एकाही पे्ररणेचे समाधान होत नाही 

ब) कलास्वादाच्या अनुभवात अटधक पे्ररणांचे समाधान होते 

क) ल टकक अनुभव संखे्यने जास्त असतात 

ड)कलास्वादाचे अनुभव संखे्यने कमी असतात 

१०३.आय.ए.ररचडास यांनी पे्ररणांचे स्वरूप कसे असते असे सांटगतले आहे? 

अ) मनातील स्वपे्न ब) जाटणवा क) इच्छांमुळे होणाऱ्या मज्जासंथथेतील र्डामोडी ड) 

मानवाच्या मनातील षडटवकार 

१०४.आय.ए.ररचडास यांच्या मते कलाकृती मुल्ययुक् का असते  ? 

अ) कारण टतला टकंमत असते ब) कारण त्यामागे कलावंताची मेहनत असते क) 

कारण ती माणसाच्या जास्तीत जास्त पे्ररणांचे समाधान करते ड) कारण ती वाचकाच्या 

मनात नैटतक मुल्य रूजवते 

१०५.कलेतील अनुभव अनेक पे्ररणांचे समाधान कसे करू शकतो ? 

अ) कारण तो काल्पटनक असतो  

ब) कारण तो लोकानुनय करतो 

क) कारण तो सुरटचत असतो 

ड) कारण तो मानसशास्त्र लक्षात रे्ऊन टनमााण होतो 

१०६. कलास्वाद रे्ताना मानवी पे्ररणा समधात व्हाव्यात म्हणून  कलावंत कलाकृतीची 

रचना कशी करतो ? 

अ) तो टवरोधी व सहयोगी भावना मोजून वेगळ्या काढतो 

ब) तो अनेकटवध भावना पे्ररणांमधे्य संगती टनमााण करतो 



क)तराजू रे्ऊ भावना –पे्ररणा तोलतो 

ड) सगळ्या भावना पे्ररणांचे सपाटीकरण करतो 

१०७.कलास्वादातून पे्ररणा समाधान टमळवताना माणसाला काय करावे लागत नाही ? 

अ) कोणाकडे लाचारी करावी लागत नाही 

ब) प्रत्यक्ष कृती करावी लागत नाही 

क) कोणतीही मेहनत करावी लागत नाही 

ड)धडपड करावी लागत नाही 

१०८.आय.ए.ररचडास यांच्या मते कलेने मानवी भावना-पे्ररणांचे व्यवथथापन केल्याने 

रटसकांना कशाप्रकारचा आनंद टमळतो  ? 

अ) नैटतक मूल्ययुक् आनंद ब) अल टकक आनंद क) ब्रह्मानंद सहोदर आनंद ड) 

परमोच्च आनंद 

१०९.आय.ए.ररचडास कलेचा आटण नैतक मूल्याचा संबंध कसा जोडतो ? 

अ) कला माणसाला नैटतकतेचा उपदेश करते 

ब) कला माणसाचे प्रबोधनाचे हत्यार बनते  

क) कला टवटशष्ट टवचारसरणी मानवाच्या मनात रूजवते 

ड) पे्ररणा संतुलन करणारी कला स्वतःच नैटतक मूल्य बनते 

११०. टजथे धमा अयशस्वी ठरतो टतथे काव्य यशस्वी ठरेल असे आय.ए.ररडडास का 

म्हणतात? 

अ) कारण कला अंधश्रद्धा दूर करते 

ब) कला माणसाच्या मनाला टदलासा देते 

क) कला माणसाला जीवनदृष्टी देऊन प्रगल्भ करते 

ड) कला माणसाला त्याचे कू्षित्व दाखवून नतमस्तक करते 

१११.आ.ए.ररचडास कलेबद्दल कोणते मानसशास्त्रीय स्वरूपाचे टनरीक्षण नोदंवतो ? 

अ) कला मानवाला मनोकाटयक समाधान देते 



ब) कला मानवी मनाचे सुपदेशन करते 

क) कला मानवी मनातील टवकृती दूर करते 

ड) कला मानवी मनाचे टवरेचन करते 

११२. कलास्वाद माणसाला समृद्ध करतो असे आय.ए.ररचडास का म्हणतात? 

अ) कारण दैनंटदन जीवन दररिी असते 

ब) मानवी मन टवटवध अनुभव पेलण्यास तयार नसते 

क) कला एकाचवेळी अनेक अनुभव माणसाला देते 

ड)कारण रोजचे जीवन यांटिक असते 

११३.आय.ए.ररचडास यांच्या मते कलास्वादात पे्ररणा संतुलन प्रटिया कशी र्डते ? 

अ) कलास्वादात माणसाच्या डोळ्यातून अशू्र येतात 

ब) कलेत एकरूप झाल्याने मानवी मनातील टवरोधी पे्ररणा संतुलीत होतात 

क) कलास्वादात माणूस मनसोक् हसतो 

ड) कलास्वाद रे्ताना माणसाला दैनंटदन वेदनेचा टवसर पडतो 

११४. सवाच रटसकांना कलास्वादातून टवटवध पे्ररणांचे समाधान का करून रे्ता येत 

नाही? 

अ) कारण त्यांच्याकडे तेवढी बुब्लद्धमत्ता नसते 

ब) कारण त्यांच्या पे्ररणा मयाादीत असतात 

क)कारण ते कलेशी एकरूप होऊ शकत नाहीत 

ड) कारण त्यांची अटभरूची टवटवधांगी नसते 

११५.कलास्वादातून पे्ररणांचे समाधान टमळवण्याच्या टियेचे स्पष्टीकरण कोणत्या 

उदाहरणातून टदले जाते ? 

अ) लोकल प्रवास आटण पंधरा टदवस रजेचे उदाहरण 

ब) तळ्यात खडा टाकल्यानंतर उमटणारे तरंग हळूहळू शांत होतात हे उदाहरण 

क) टहमालयात ध्यानथथ बसणाऱ्या ऋषीचे उदाहरण 



ड) योगासनाने टमळणाऱ्या टवलक्षण अनुभवाचे उदाहरण 

११६.ऍररस्टॉटलचा कलेकडे पाहण्याचा दृटष्टकोन पे्लटोपासून कसा वेगळा होता ? 

अ) ऍररस्टॉटलला कलेतील जीवनाची अनकृती अमान्य होती 

ब) ऍररस्टॉटलला कलेने नैटतक भूटमका घ्यावी हे मान्य नव्हते 

क) ऍररस्टॉटलला कलेला स्वायत्तता न देणे अमान्य होते 

ड) ऍररस्टॉटलला कवी होमरवरची पे्लटोची टीका अमान्य होती 

११७.ऍररस्टॉटलने शोकांटतका ही कशाची अनुकृती असते असे म्हटले होते ? 

अ) शोककारक जीवनानुभवाची  

ब) गंभीर, स्वयंपूणा,टवटशष्ट आकाराच्या कमााची 

क) असामान्य नायकाच्या दुःखद अंताची 

ड) असामान्य नायकाच्या चुकीमुळे झालेल्या अधःपतनाची 

११८.ऍररस्टॉटलला शोकाब्लत्मकेच्या आस्वादाचे कोणते वैटशष्ट्य जाणवले ? 

अ) शोकाब्लत्मका अंटतमतः पे्रक्षकांना आनंदच देतात 

ब) शोकाब्लत्मकांचे अंत शोककारक असतात 

क) शोकाब्लत्मकांचे नायक असामान्य असतात 

ड) शोकाब्लत्मका दीर्ाकाळ स्मरणात राहतात. 

११९.शोकाब्लत्मकेतून र्डणाऱ्या कोणत्या भावनांच्या दशानामुळे पे्रक्षकांना टवरेचनाचा 

अनुभव येतो ? 

अ) दुःख आटण पश्चात्ताप 

ब) कारूण्य आटण भय 

क) खेद आटण खंत 

ड) िोध आटण मत्सर 

१२०.ग्रीक शोकाब्लत्मका माणसाच्या प्रमादाची टशक्षा त्याला कोणाकडून टमळते असे 

मानते? 



अ) राजाकडून ब) देवाकडून क) टनयतीकडून ड) शिूकडून 

१२१.कॅथाटसासचा टसद्धांत मांडून ऍररस्टॉटलने पे्लटोच्या टसद्धांताला कोणते उत्तर टदले 

? 

अ) कला माणसांना दुबळे बनवतात 

ब) कला माणसांना कणखर बनवतात 

क) कला माणसांना हळवे बनवतात 

ड) कला माणसांना टनदाय बनवतात 

१२२.शोकाब्लत्मकेचे स्वरूप समाजाला हानी पोहचवणारे नसते हे  ऍररस्टॉटल 

कशाप्रकारे  सांगतो ? 

अ)शोकाब्लत्मका समाजाचे प्रबोधन करते हे सांगून 

ब) शोकाब्लत्मका समाजातील उपेटक्षतांची वेदना मांडते हे सांगून 

क)शोकाब्लत्मका व्यक्ी व समाजाला र्ातक भावनांचे टवरेचन करते हे सांगून 

ड) शोकाब्लत्मका समाजातील लोकांचे मनोरंजन करते हे सांगून 

१२३. कॅथाटसासचा टवरेचनाखेरीज आणखीन एक अथा समीक्षक कोणता सांगतात? 

अ) शरणागती ब) दैववादी होणे क) प्रयत्नवादी नसणे ड) नैटतक टवशुद्धी 

१२४.आय.ए.ररचडासने कॅथाटसासच्या टसद्धांताचा अथा समधाततेच्या टसद्धांताआधारे 

कसा लावला आहे? 

अ)दयेचे  आकषाण आटण भयाबद्दलचे प्रटतसारण यांचा समतोल  

ब)नैटतकता आटण अनैटतकता यांच्यात होणारा समतोल 

क) लोभ आटण मोह यांच्यात समतोल टनमााण होतो 

ड) पे्रम आटण िेष यांच्यात समतोल टनमााण होतो 

१२५.ल्युकास यांच्या मते कॅथाटसासचा अथा काय आहे ? 

अ) टजज्ञासापूती ब) इच्छापूती क) पे्ररणांचे समाधान ड) मनाच्या हळवेपणावर टवजय 

१२६.बुचर यांच्या मते कॅथाटसासमुळे पे्रक्षकांना आनंद कसा टमळतो ? 



अ) दुःख आपले नाही परक्याचे हे जाणवते म्हणून 

ब) दुःख फार काळ टटकत नाही हे जाणवते म्हणून 

क) दुःखाचे साधारणीकरण होते म्हणून 

ड)दुःखाचा सराव होतो म्हणून 

१२७.पे्लटोच्या मते ईश्वराच्या कल्पनेतील सत्य कसे असते ? 

अ) कलावंताची प्रटतमा 

ब) काराटगराची वसू्त 

क) परमसत्य 

ड) असत्य 

   १२८. ऍररस्टॉटलला कलावंत हा कोणापेक्षा शे्रष्ठ वाटत होता? 

             अ) ईश्वरापेक्षा 

              ब) इटतहासकारापेक्षा 

              क) वैज्ञाटनकापेक्षा 

              ड) काराटगरापेक्षा 

१२९. कटवतेची टनटमाती कशी होत असते असे वडास्वथा म्हणतो ? 

            अ) हळूहळू 

             ब) वेगाने 

             क) तात्काळ 

              ड) उत्स्फुतापणे 

१३०. एडगर ऍलन पो याने कटवतेच्या व्य़ाखे्यत टतच्या कोणत्या अंगावर भर टदला 

आहे? 

             अ) शाब्लब्दक 

             ब) सांटगतीक 

             क) भावटनक 



              ड) संरचनात्मक 

१३१. आटवष्कारवादी कटवतेतील स दंयााचे स्वरूप कसे आहे असे मानतात ? 

             अ)टनयंिीत 

              ब)टवलक्षण 

              क) टवचक्षण 

               ड) स्वायत्त 

१३२. कोटाहोपला कटवतेची भाषा कशी असावी असे वाटते ? 

      अ) संुदर 

      ब) शास्त्रोक् 

      क) छंदोबद्ध 

      ड) अनाकलनीय 

१३३. "ओल्या पानातल्या रेषा वाचतात ओले पक्षी" या काव्यपंक्ीतील प्रटतमा कोणत्या 

प्रकारची आहे ? 

       अ) श्राव्य 

       ब) चवीची 

       क) दृष्य 

      ड) स्पशा 

१३४. "सारे काही सरले होते ---फक् हात हाती होते" या काव्यपंक्ीत 'हात' हे 

कशाचे प्रतीक आहेत ? 

      अ)जबाबदारीचे 

      ब) भक्ीचे 

  क) सोबतीचे 

    ड) ओदायााचे 

१३५.प्रथम शे्रणीची कल्पनाशक्ी ही काय र्डवणारी शक्ी असते? 



   अ)टनटमाती 

  ब) बोधना 

क) टवकास 

ड) प्रगती 

१३६. कलावंत प्रटतभावंत कसा होतो? 

अ) योगायोगाने 

ब) जन्मतः 

क) प्रयत्नाने 

ड) वाचनाने 

१३७. अनुकृतीचा टसद्धांत कोणत्या दोन पाश्चात्त्य साटहत्यशास्त्रज्ञीनंी  मांडला आहे ? 

     अ)सॉिेटीस आटण पे्लटो 

     ब) पे्लटो आटण सोफोक्लीझ 

     क) सॉिेटीस आटण ऍररस्टॉटल 

      ड) पे्लटो आटण ऍररस्टॉटल 

१३८. ऍररस्टॉटलच्या मते कलावंत एखादा अनुभव कलाकृतीत मांडताना त्यावर 

कोणती प्रटिया करतो ? 

    अ) अनुभवाचे असत्यीकरण 

    ब) अनुभवाचे उदात्तीकरण 

     क) अनुभवाचे साधारणीकरण 

      ड) अनुभवाचे टवकृतीकरण 

१३९. कवीची मनोवृत्ती कटवता टनमााण करताना कशी असते असे वडास्वथा म्हणतो ? 

     अ) सकारात्मक 

      ब) नकारात्मक 

      क) टचंतनशील 



      ड) संवेदनशील 

१४०. कोटाहोपने काव्यव्याखे्यत कटवतेतील टवचार आटण भावना कशा असल्या 

पाटहजेत असे म्हटले आहे ? 

   अ) स्पष्ट 

     ब) अस्पष्ट 

    क) स्वतंि 

     ड) कल्पनारम्य 

१४१."एक गुलाबाची कळी र्ालते माझ्या नाकात रबराची नळी" या काव्यपंक्ीत 

गुलाबाची कळी हे कशाचे प्रतीक आहे ? 

      अ) गुलाबाचे फुल 

      ब) गुलाबाचा गंध 

      क) गुलाबाजाम 

      ड) संुदर स्त्री 

१४२. कटवतेतील रूपके बनताना काय प्रटिया होत असते ? 

   अ) वसु्ततील गुण इंटियसंवेद्य बनवले जात असतात 

   ब) वसु्ततील वैटशष्ट्य प्रचलीत संकेतांतून सांटगतली जातात 

  क) एका वसु्तच्या गुणधमाांचे दुसऱ्या वसु्तवर आरोपण होते 

  ड) दोन वसंु्तची तुलना केली जाते 

१४३. केवळ कटवतेची सामुग्री एकटित करण्याचे काया करणारी कवीजवळील शक्ी 

कोणती असते ? 

अ) टवश्लेषण शक्ी 

ब) प्रटतभा शक्ी 

क) चमतृ्कती शक्ी 

ड) संश्लेषणशक्ी 



१४४. साटहत्यावर सामाटजक वास्तवाचे टनयंिण असते असे म्हणणारी 

साटहत्यशास्त्रज्ञांचाी भूटमका काणत्या नावाने ओळखली जाते? 

अ) स्वायत्तावादी 

ब) नैटतकतावादी 

क) टनयतत्ववादी 

ड) आटवष्कारवादी 

१४५. मॅथू्य अनोल्डच्या मते साटहत्य वाचकांना कोणत्या टदशेने नेते ? 

अ) मूलतत्ववादाच्या टदशेने 

ब) पररवतानाच्या टदशेने 

क) पररपूणातेच्या टदशेने 

ड) आत्मटवकासाच्या टदशेने 

१४६. ऍररस्टॉटलच्या मते शोकांटतका ही कशाप्रकारच्या कमाांची अनुकृती असते ? 

अ) दुःखद 

ब) टवनोदी 

क) गंभीर 

१४७. काही समीक्षकांनी कॅथाटसासच्या टसद्धांताचा संबंध कोणत्या वैद्यकशास्त्राशी 

जोडला आहे ? 

अ) आयुवेद 

ब) युनानी वैद्यक 

क) होटमयोपाथी 

ड) नेचरोपाथी 

१४८. ररचडासच्या मते कलेमुळे आनंद का टमळतो ? 

अ) कारण कला माणसाच्या भावनांचे टवरेचन करते 

ब) कारण कला माणसाच्या भावनांचे व्यवथथापन करते 



क) कारण कला माणसाच्या भावनाचे टवश्लेषण करते 

ड) कारण कला माणसाच्या भावनांचे उदात्तीकरण करते 

१४९. पे्लटोचा कलेकडे पाहण्याचा दृटष्टकोन कशाप्रकारचा होता ? 

अ) कलावादी 

ब) नैटतकतावादी 

क) स दंयावादी 

ड) वास्तववादी 

१५०. कवी आदशा राज्यातील नागररकांना कशापासून दूर नेईल असे पे्लटोला वाटत 

होते ? 

अ) सत्यापासून 

ब) जगापासून 

क) वासनेपासून 

ड) स्वाथाापासून 

१५१. वसु्ततील कोणत्या गोष्टीचा आटवष्कार कलेत होत असतो असे ऍररस्टॉटलने 

सांटगतले आहे ? 

अ) मूलिव्यांचा 

ब)उटणवांचा 

क)भ टतकतेचा 

ड) सत्वाचा 

१५२. अनोल्डच्या काव्यव्याखे्यत त्याने कटवतेतील शब्द कसे असावेत असे म्हटले 

आहे ? 

अ) संुदर 

ब) आलंकारीक 

क) टनदोष 



ड) सामाटसक 

१५३. कोटाहोपच्या मते काव्य काय टनमााण करणारी कला आहे ? 

अ) टवचार 

ब) ज्ञान 

क) आनंद 

ड) माटहती 

१५४ "शहर नुसं्त बेडकासारखं मख्ख , बथ्थड" या काव्यपंक्ीतील स दंया खालीलपैकी 

कोणत्या टसद्धांताच्या टनकषाने उलगडता येईल ? 

अ) टनयमोल्लंर्न टसद्धांत 

ब) अनेकाथातेचा टसद्धांत 

क) अपररटचतीकरणाचा टसद्धांत 

ड) भावनासंिमणाचा टसद्धांत 

१५५. "आकाशी झेप रे्रे पाखरा , सोडी सोन्याचा टपंजरा"  या काव्यपंक्ीतील 

'आकाश 'आटण 'टपंजरा' ही  प्रटतके कशाची सूचक आहेत ? 

अ) उंची आटण खोली 

ब) उडणे आटण बसणे 

क) स्वातंत्र्य आटण सुरटक्षतता 

ड) महत्त्वाकांक्षा आटण धोका 

१५६. शोकांटतकेच्या पे्रक्षकांच्या मनावर होणाऱ्या पररणामाला ऍररस्टॉटलने काय नाव 

टदले आहे  ? 

अ) हॅमटशाया 

ब) इकाटशया 

क) कॅथाटसास 

ड) ररपिीक 



१५७.ल्युकास या साटहत्यशास्त्रज्ञाच्या मते कोणत्या परस्पर टवरोधी टवशेषांचे दशान 

शोकाब्लत्मकेत र्डते ? 

अ)प्रामाटणकपणा- लबाडी 

ब) स्वाथा – टनरपेक्षता 

क) सामथ्या – दुबळेपणा 

ड) संकुटचतता- टवशालता 

१५८.ररचडासच्या मते साटहत्यसमीके्षच्या मूल्यांचा टनकष कोणत्या शास्त्राच्या 

सांकल्पटनक भाषेत टदला पाटहजे ? 

अ) भ टतकशास्त्र 

ब) जीवशास्त्र 

क) मानसशास्त्र 

ड) समाजशास्त्र 

१५८. जीवनातील कोणत्या प्रकारच्या मूल्यां साटहत्यकृतीचा संबंध असला पाटहजे असे 

मॅथू्य अनोल्डचे मत होते ? 

अ) तकलादू 

ब) तातु्परत्या 

क) शाश्वत 

ड) पररवतानशील 

१५९.ऍररस्टॉटलच्या गं्रथाचे नाव काय ? 

अ) ररपिीक  

ब) पोएटटक्स 

क) टलरीकल बॅलेडस 

ड) ररझन ऑफ पु्यअर टिटटक 



१६०.डाटळंबीच्या फुलापरी साडी लाल ड लदार, टनळ्या गदा टकनारीची नागमोड 

मनोहर या कटवत्तील प्रटतमा कोणत्या प्रकारच्या आहेत ? 

अ) दृष्य 

ब) श्राव्य 

क) स्पशा 

ड) गंध 

१६१.अन थेंब टपोरे सपाापरर ते थंड , वेगात धावती फोडुन काळे खंड या 

काव्यपंक्ीतील प्रटतमा कोणत्या प्रकारच्या आहेत ? 

अ) श्राव्य 

ब) स्पशा 

क) मनोमय 

ड) दृष्य 

१६२.अन तुझ्या करातील उंची शुभ्र टसगार वलयांतून टवतरे दपा टतचा सुकुमार या 

काव्यपंक्ीतील प्रटतमा कोणत्या प्रकारची आहे ? 

अ) श्राव्य 

ब) गंध 

क) स्पशा 

ड) नाद 

१६३.टकलटबलले उजाडताना ओठ उगवतीचा थरथरला या काव्यपंक्ीतील रूपक 

कोणते ते ओळखा. 

अ) उजाडताना टकलटबलले 

ब) ओठ थरथरला 

क) ओठ उगवतीचा 

ड) उजाडताना ओठ 



१६४.पोराबांळाचे लें ढार सांभाळीत सांभाळीत तू सावरलंस माझ्या संसाराचे आभाळ 

या ओळीतील आभाळ हे कशाचे प्रतीक आहे ? 

अ) आकाश 

ब) नभ 

क) सुरटक्षतता 

ड) आधार 

१६५.टनयमोल्लंर्नाचा टसद्धांत कोणी मांडला आहे ? 

अ) मुकारोवस्की 

ब) शॅक्लोवस्की 

क) टॉलस्टॉय 

ड) एम्पसन 

१६६.भावनासंिमणाचा टसद्धांत कोणी मांडला आहे? 

अ) कांट 

ब) पे्लटो 

क) ऍररस्टॉटल 

ड) कोलररज 

१६७. स दंया म्हणजे टनयमरटहत टनयमोल्लंर्न हे टवधान कोणाचे आहे ? 

अ) कांट 

ब) पे्लटो 

क) शॅक्लोवस्की 

ड) मुकारोवस्की 

१६८.टवरेचन ही संज्ञा कॅथाटसाससाठी कोणी वापरली आहे ? 

अ) श्री.के.टक्षरसागर 

ब) प्रभाकर पाधे्य  



क) वा.ल. कुलकणी 

ड) गं.बा, सरदार 

१६८.कटवता म्हणजे ‘उत्तम शब्दांची उत्तम रचना’ ही काव्यव्याख्या कोणी केली आहे 

? 

अ) वडास्वथा 

ब) कोलररज 

क) कोटाहोप 

ड) अनोल्ड 

१६९. मॅथु्य अनोल्डने कोणते साटहत्यप्रयोजन सांटगतले ? 

अ) भावनासंिमण 

ब) सामाटजक बांटधलकी 

क) नैटतकता  

ड) जीवनभाष्य 

१७०.पे्ररणा संतुलन टसद्धांत कोणी मांडला ? 

अ) कांट 

ब) टॉलस्टॉय 

क) कोटाहोप 

ड)आय,ए.ररचडास 

१७१. चमतृ्कती शक्ी काव्यातील र्टकांची जुळणी कशाप्रकारे करते ? 

अ) स्वाभाटवक 

ब) कृटिम 

क) ताटका क 

ड) सेंटिय 

१७२.आटवष्कारवाद्यांना कटवतेतील कोणती गोष्ट महत्त्वाची वाटते ? 



अ) भावना 

ब) अनुभव 

क) बाह्यरचना 

ड) आशय 

१७३.मी एक मंुगी, तू एक मंुगी या ओळीतील मंुगी हे कशाचे प्रतीक आहे ? 

अ) असामान्य माणूस 

ब) सामान्य माणूस 

क) टकटक 

ड) एकटेपण 

१७४.”र्रयातून व्योमातून शाटपत मी तगमगतो” या ओळीतं व्योम हे कशाचे प्रतीक 

आहे ? 

अ) आकाश 

ब) स्वप्न 

क) कल्पनाशक्ी 

ड) महत्त्वाकांक्षा 

१७५.बालकवीचंी अरूण ही कटवता चमतृ्कती शक्ीने टनमााण झालेली असेल तर टतचे 

वैटशष्ट्य काय ठरेल? 

अ) टतच्यातील टवलक्षण कल्पना 

ब) टतच्यातील शब्दांची टनटजावता 

क) टतच्यातील अनेकाथाता 

ड) टतच्यातील टनयमोल्लंर्न 
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