
सत्र६-मराठी पेपर ७-प्रश्नपेढी 

 
१.शब्दसिद्धी म्हणजे काय ? 

इतर भाषाांतून शब्द घेणे        ब) मूळ शब्दाांपािून नवीन शब्द तयार करणे 

शब्दाांचा परस्परिांबांध शोधणे  ड) भाषेतील मूळ शब्दाांचा अभ्याि करणे 

 

२. खालीलपैकी मूळ शब्दाांपािून तयार झालेले नवीन शब्द ओळखा. 

अ) असत, अनु, अप, असभ 

ब) सकल्ली, बटाटा, अत्तर, इनाम 

क) ईन, आऊ, इत, खोर 

ड) पडजीभ, वांदन, पोळपाट, करकर 

 

३. मूळ शब्दाच्या मागे एक सकां वा दोन अक्षरे लागून तयार होणाऱ्या नवीन शब्दाांना काय 

म्हणतात? 

उपिगगघसटत शब्द              ब) प्रत्ययघसटत शब्द 

िामासिक शब्द                 ड) अभ्यस्त शब्द 

 

४. खालीलपैकी प्रत्ययघसटत शब्द कोणते ते ओळखा. 

अ) गैरहजर, दरिाल, सबनचूक 

ब) रसिक, परकीय, आनांसदत 

क) महाराजा, क्रीडाांगण, चतुमागि 

ड) भरभर, टकमक, भाजीसबजी 

 

५. अपयश, आडनाव, दररोज हे कोणत्या प्रकारातील शब्द आहेत? 

अ) अभ्यस्त शब्द                ब) िामासिक शब्द 

क) उपिगगघसटत शब्द          ड) प्रत्ययघसटत शब्द 

 

६. ‘पांचवटी’ हे कोणत्या िामासिक शब्दाचे उदाहरण आहे? 

अ) सिगू िमाि    ब) कमगधारय िमाि     क) मध्मपदलोपी िमाि    ड) अव्ययीभाव 

िमाि 

 

७. खालीलपैकी इतरेतर िांि िमािाचे उदाहरण ओळखा. 

अ) खरेखोटे    ब) मीठभाकर    क) पापपुण्य    ड) हररहर 



 

 

८. वैकसल्पक िांि िमािाचा सवग्रह करताना कोणत्या अव्ययाांचा उपयोग केला जातो? 

अ) सवकल्पबोधक उभयान्वयी अव्यय        ब) िमुच्चयबोधक उभयान्वयी अव्यय 

क) शब्दयोगी अव्यय                             ड) उभयान्वयी अव्यय 

 

९. मीठभाकर, चहापाणी, भाजीपाला ही कोणत्या िामासिक शब्दाांची उदाहरणे होत? 

अ) इतरेतर िांि िमाि     ब) वैकसल्पक िांि िमाि 

क) िमाहार िांि िमाि    ड) बहुव्रीही िमाि 

 

१०. ‘मूषकवाहन’ हा शब्द कोणत्या िामासिक शब्दाचे उदाहरण आहे? 

 अ) षष्ठी बहुव्रीही     ब) षष्ठी ततु्परुष      क) िमानासधकरण ततु्परुष     ड) सितीया 

बहुव्रीही 

 

११. ‘माणिां सबणिां, जगतात सबगतात’ या काव्यपांक्तीतील शब्द कोणत्या प्रकारातील आहेत? 

 अ) अभ्यस्त शब्द     ब) पूणागभ्यस्त शब्द      क) अांशाभ्यस्त शब्द       ड) 

अनुकरणवाचक शब्द 

 

१२. एका शब्दाची सकां वा त्या शब्दाच्या अांशाची पुनरावृत्ती करून कोणते शब्द तयार होतात? 

अ) िामासिक शब्द     ब) अभ्यस्त शब्द      क) प्रत्ययघसटत शब्द      ड) उपिगगघसटत 

शब्द 

 

१३. ‘ऋणमुक्त – ऋणातून मुक्त’ या िामासिक शब्दाच्या सवग्रहाला कोणत्या सवभक्तीचे नाव 

द्यावे    

       लागेल? 

अ) पांचमी ततु्परुष      ब) षष्ठी ततु्परुष       क) िप्तमी ततु्परुष      ड) चतुर्थी ततु्परुष 

 

१४.वाक्यातील सक्रयापद कत्यागच्या सलां ग, वचनानुिार बदलते तेव्हा कोणता प्रयोग होतो? 

अ) कतगरी     ब) कमगणी     क) भावे         ड) िांकीणग 

 

१५.‘पोपट पेरू खातो’ हे वाक्य कोणत्या प्रयोगातील आहे? 

अ) अकमगक कतगरी                   ब) िकमगक कतगरी 



क) शक्य कमगणी                     ड) पुराण कमगणी 

 

१६.खालीलपैकी अकमगक कतगरी प्रयोगाचे वाक्य ओळखा. 

अ) त्याने गाणे म्हटले             ब) सशपाई चोराि पकडतो 

क) ती घरी जाते                  ड) आजीने गोष्ट िाांसगतली 

 

१७.‘जो जो कीजे परमार्थग लाहो’ हे वाक्य कोणत्या प्रयोगातील आहे? 

अ) नवीन कमगणी       ब) िमापन कमगणी 

क) शक्य कमगणी         ड) पुराण कमगणी 

 

१८. भावे प्रयोगात सक्रयापदाचे स्वरूप किे अिते? 

अ) एकारान्त अनेकवचनी          ब) तृतीयपुरुषी एकवचनी 

क) तृतीयपुरुषी अनेकवचनी नपुिकसलां गी   ड) तृतीयपुरुषी एकवचनी नपुिकसलां गी 

 

१९. कोणत्या प्रयोगात सक्रयेचा भाव हाच कताग अितो? 

अ) िकमगक भावे     ब) अकमगक भावे       क) अकतृगक भावे       ड) भावे प्रयोग 

 

२०. कोणत्या प्रयोगात कत्यागच्या सकां वा कमागच्या सलां ग, वचन, पुरुषानुिार वाक्यातील            

      सक्रयापदाचे रूप बदलत नाही? 

अ) कतगरी     ब) कमगणी     क) भावे       ड) िांकीणग 

 

२१. ‘आईने मुली ांना सनजवले/सनजवल्या’ हे वाक्य कोणत्या प्रयोगातील आहे? 

अ) कतृगकमगिांकर     ब) कमगभाविांकर     क) कतृगभाविांकर      ड) अकतृगक भावे 

 

२२. खालीलपैकी अकमगक कतगरी प्रयोगाचे वाक्य कोणते ओळखा. 

अ) पक्षी आकाशात उडाला       ब) आजी दृष्ट काढते 

क) तो पुस्तक वाचतो             ड) सशक्षक मुलाांना सशकवतात 

 

२३. कोणत्या प्रयोगात सक्रयापदाचे रूप कत्यागच्या सलां ग, वचन, पुरुषाप्रमाणे बदलते व भावे 

प्रयोगानुिारही राहते? 

अ) कतृगकमगिांकर     ब) कमगभाविांकर     क) कतृगभाविांकर      ड) अकतृगक भावे 

 



२४. खालीलपैकी िकमगक भावे प्रयोगाचे वाक्य कोणते ते ओळखा. 

अ) मुलाांनी खेळावे                               ब) िवाांनी यावे       

क) सशक्षकाांनी सवद्यार्थ्ाांना सशकवावे        ड) आज िारखे गडगडते 

 

 

 

२५. ‘घरी यायला िाांजावले’ हे कोणत्या प्रयोगातील वाक्य आहे? 

अ) भावकतगरी प्रयोग         ब) अकमगक भावे 

क) िकमगक भावे               ड) अकमगक कतगरी 

 

 

२६.खालीलपैकी उपिगगघसटत शब्द कोणते ते ओळखा. 

अ) आहार, सवहार            ब) रक्षक, भक्षक 

क) चांद्रोदय, िूयोदय        ड) देवपूजा, तोांडपाठ 

 

२७.प्रत्ययघसटत शब्द म्हणजे काय ? 

अ) दोन शब्द एकत्र येऊन तयार होणारा जोडशब्द 

ब) इतर भाषाांतून घेतलेले शब्द 

क) मूळ शब्दाच्या पुढे अक्षरे लागून तयार होणारे नवीन शब्द 

ड) मूळ शब्दाच्या मागे अक्षर लागून तयार होणारे नवीन शब्द 

 

२८. कुलीन, झोपाळू, फौजदार हे शब्द कोणत्या प्रकारातील आहेत? 

अ) अभ्यस्त शब्द                 ब) िामासिक शब्द 

क) उपिगगघसटत शब्द           ड) प्रत्ययघसटत शब्द 

 

२९. दोन शब्द एकत्र येऊन तयार होणाऱ्या जोडशब्दाला काय म्हणतात? 

अ) िामासिक शब्द           ब) प्रत्ययघसटत शब्द 

क) अभ्यस्त शब्द              ड) उपिगगघसटत शब्द 

 

३०. खालीलपैकी मध्यमपदलोपी िमािातील शब्द कोणता ते ओळखा. 

अ) तोांडपाठ    ब) पुरणपोळी    क) घनश्याम    ड) सत्रभुवन 

 

३१. कोणत्या िमािातील पसहले पद हे िांख्यासवशेषण अिते? 



अ) िांि िमाि    ब) ततु्परुष िमाि    क) सिगू िमाि    ड) कमगधारय िमाि 

 

३२. ज्या िामासिक शब्दाांतील दोन्ही पदे महत्त्वाची निून त्यातून सतिऱ्या पदाचा बोध होतो 

त्याला  

    काय म्हणतात? 

अ) सिगू िमाि    ब) िांि िमाि    क) वहुव्रीही िमाि      ड) सवभक्ती ततु्परुष िमाि 

 

३३. ‘पावगतीने नीलकां ठाि वरले’ या वाक्यातील ‘नीलकां ठ’ हा शब्द कोणत्या प्रकारातील आहे? 

अ) कमगधारय िमाि     ब) सवभक्ती ततु्परुष     क) अव्ययीभाव िमाि     ड) बहुव्रीही 

िमाि 

 

३४. खालील शब्दाांतून पूणागभ्यस्त शब्द ओळखा. 

अ) शेजारीपाजारी     ब) कडकडाट    क) कागदपत्र      ड) पैिाचपैिा 

 

३५. खालील शब्दाांतून अांशाभ्यस्त शब्द ओळखा. 

अ) लाांबचलाांब     ब) हालहाल     क) अधागमुधाग     ड) खडखड 

 

३६.िामासिक शब्दाांतील परस्परिांबांध दाखसवण्याचे कायग कोणते घटक करतात? 

अ) उपिगग            ब) सवभक्ती प्रत्यय व शब्दयोगी अव्यय 

क) षष्ठीचे प्रत्यय    ड) तद्भव शब्द 

 

३७. खाली सदलेल्या शब्दाांतून अव्ययीभाव िमािाचे उदाहरण ओळखा. 

अ) कां बरपट्टा    ब) नवरात्र      क) काांदेपोहे        ड) आमरण 

 

३८.वाक्यातील कताग, कमग आसण सक्रयापद याांच्यातील परस्परिांबांधाला काय म्हणतात? 

अ) प्रयोग     ब) रूसपम     क) िमाि      ड) वाक्य 

 

३९. खालीलपैकी कोणते वाक्य कतगरी प्रयोगाचे आहे ते ओळखा. 

अ) मुलाने आांबा खाल्ला             ब) तो सचत्र काढतो 

क) रामाने रावणाि मारले          ड) राजाने राजवाडा बाांधला 

 

४०. वाक्यातील सक्रयापद कमागच्या सलां ग, वचनानुिार बदलते तेव्हा कोणता प्रयोग होतो? 

अ) कतगरी     ब) कमगणी     क) भावे      ड) िांकीणग 



 

४१.‘आजीने नातीला गोष्ट िाांसगतली’ या वाक्यातील प्रयोग ओळखा. 

अ) कतगरी      ब) कमगणी       क) भावे        ड) िांकीणग 

 

४२. खालीलपैकी शक्य कमगणी प्रयोगाचे वाक्य ओळखा. 

 अ) गाईने गवत खाल्ले            ब) त्याची गोष्ट िाांगून झाली 

 क) मला डोांगर चढवतो          ड) सशपायाकडून चोर पकडला जातो 

 

४३.’तुमची तक्रार नोांदवून झाली’ हे वाक्य कोणत्या प्रयोगातील आहे? 

  अ) पुराण कमगणी        ब) शक्य कमगणी         क) नवीन कमगणी         ड) िमापन कमगणी 

 

४४. कोणत्या प्रयोगात सक्रयापदाचे रूप तृतीयपुरुषी एकवचनी नपुिकसलां गी राहते? 

अ) कतगरी    ब) कमगणी     क) भावे     ड) िांकीणग 

 

४५. खालीलपैकी कतृगकमगिांकर प्रयोगाचे वाक्य ओळखा. 

अ) आज घरी यायला िाांजावले           ब) तू मला पुस्तक सदलेि 

क) वसडलाांनी मुलाला शाळेत घातले     ड)  त्याने बैलाांना बाांधले 

 

४६. कोणत्या प्रयोगात सक्रयापदाचे रूप कत्यागच्या व कमागच्या सलां ग, वचन, पुरुषाप्रमाणे 

बदलते? 

अ) कतृगकमगिांकर     ब) कमगभाविांकर     क) कतृगभाविांकर      ड) अकतृगक भावे 

 

४७. ‘आज मला मळमळते’ हे वाक्य कोणत्या प्रयोगातील आहे ते ओळखा. 

अ) िकमगक कतगरी     ब) िकमगक भावे     क) अकमगक भावे      ड) अकतृगक भावे 

 

४८. खालीलपैकी नवीन कमगणी प्रयोगाचे वाक्य कोणते ते ओळखा. 

अ) मुलीने बैलाि बाांधले                ब) सतचे गाणे गाऊन झाले 

क) रावण रामाकडून मारला जातो   ड) माझ्याने अभ्याि होईल 

 

४९. कोणत्या प्रयोगात सक्रयापदाचे रूप कमागच्या सलां ग, वचन, पुरुषाप्रमाणे बदलते व भावे 

प्रयोगानुिारही राहते? 

अ) कतृगकमगिांकर     ब) कमगभाविांकर     क) कतृगभाविांकर      ड) अकतृगक भावे 



 

५०. ‘माधुरीने नृत्य केले’ या वाक्यातील प्रयोग कोणता ते ओळखा. 

अ)  गौणकतृगक कमगणी   ब) प्रधानकतृगक कमगणी   क) शक्य कमगणी   ड) िमापन कमगणी 

 

 

 

५१.व्याकरणात कशाचा अभ्याि होत अितो  ? 

अ) भाषेतील पररवतगनाचा 

ब) भाषेच्या इसतहािाचा 

क) सवसशष्ट भाषेतील शब्दाांना होणाऱ्या सवकाराांचा 

ड) वणाांपािून सनमागण होणाऱ्या शब्दाांमागील प्रसक्रयेचा 

५२.शब्दाच्या मूळ स्वरूपाला व्याकारणात  काय म्हणतात? 

अ) सनिगग ब) प्रकृती क) िांसृ्कती ड) सवकृती 

५३.प्रत्ययाने सवकृत झालेल्या सकां वा न झालेल्या वाक्यातील शब्दाला का म्हणतात ? 

अ) आखयात ब) तद्धद्धत क) पद ड) कृदांत 

५४.कोणते प्रत्यय शब्दाला लागले की शब्दाची वाढ खुांटते ? 

अ) आख्यात ब) चरमेतर प्रत्यय क) सवभक्ती प्रत्यय ड) उपिगग 

५५.खालीलपैकी कोणता शब्द िासधत शब्द ठरेल ते ओळखा. 

अ) नेत्र ब) डोळे क) मीनाक्षी ड) नयन 

५६.खालीलपैकी कोणता शब्द देशी शब्द आहे ते ओळखा. 

अ) शरम ब) लाज क) लज्जा ड) िांकोच 

५७.खालीलपैकी तद्भव शब्द कोणता ते ओळखा. 

अ) केि ब) मद्धस्तष्क क) हॅट ड)िूयग 

५८.कृष्णशास्त्री सचपळूणकराांनी शब्दाांचे वगीकरण कोणत्या तीन गटाांत केले आहे? 



अ) तत्सम, तद्भव, देशी शब्द 

ब) रूढ, यौसगक, योगारूढ शब्द 

क) नाम, िवगनाम, सवशेषण 

ड) प्रासतपासदक,सक्रयापद, अव्यय 

५९.सवकारी शब्दाांिाठी आणखी कोणती िांज्ञा वापरली जाते? 

अ) अव्यय ब) िसवकार क) सनसवगकार ड) िव्यय 

६०.वसू्तवाचक अिणे याखेरीज नामाचे आणखीन कोणते वैसशष्ट्य मांगरूळकराांनी िाांसगतले 

आहे? 

अ)काल्पसनक अिणे ब) अर्थगपूणग अिणे क) िहजसलां गी अिणे ड) वणगिमुच्चय अिणे 

६१.भाववाचक नामाांपािून कोणते शब्द तयार होतात ? 

अ) सवशेषण ब) िवगनाम क) िामान्यनाम ड) सक्रयासवशेषण 

६२.खालीलपैकी िामान्यनाम कोणते? 

अ)मुांबई ब) शहर क) दादर ड) अस्वच्छ 

६३.िवगनाम नामापेक्षा कोणत्या कारणाने वेगळे ठरते ? 

अ) ते शब्दाबद्दल असधक मासहती देते 

ब) त्याांना िांदभागने अर्थग समळतो 

क) त्याांना सवभक्ती प्रत्यय लागतात 

ड) ती िावगजसनक सठकाणी वापरतात 

६४. खालीलपैकी दशगक िवगनाम कोणते ? 

अ) मी ब) आम्ही क) हा ड) तू 

६५.इष्टसलां गी िवगनामाचे वैसशष्ट्य काय अिते? 

अ) ती बोलणारे व ऐकणारे कोण यावरून ठरतात 

ब) ती शब्दात मूळातच अितात 



क) ती सनसजगव वसू्तिाठी वापरतात 

ड) ती आदरार्थी अितात 

६६.सचपळूणकराांनी सवशेषणाचे कोणते वैसशष्ट्य िाांसगतले आहे ? 

अ)ती भेददशगक अितात 

ब) ती नामाबद्दल असधक मासहती देतात 

क) कोणत्याही प्रत्ययाखेरीज ती नामाशी िांबांध जोडतात 

ड) सवशेष्याबद्दल असधक मासहती देणारी अितात 

६७.प्रते्यक, दरेक ही िांख्यासवशेषणे कोणत्या प्रकारची ठरतील ? 

अ) गुणवाचक ब) पृर्थकत्ववाचक िांख्यासवशेण क) िावगनासमक सवशेषण ड)असधसवधी 

सवशेषण 

६८.सहरवा सनिगग, सहरव्या बाांगड्या ,सहरवे गवत या उदाहरणातील सवशेषण कोणत्या प्रकारचे 

म्हणावे लागेल? 

 अ)असध-सवधी 

ब) सवकारी  

क) असवकारी  

ड)िावगनासमक 

६९.जे जे भेटे भूत ते ते मानावे भगवांत या वाक्यात कोणत्या प्रकारचे िवगनाम वापरले आहे ते 

ओळखा. 

अ) दशगक ब) प्रश्नार्थगक क) िांबांधी ड) आदरार्थी 

७०.माझे कुटुांब माझी जबाबदारी या वाक्यातील माझे हा शब्द कोणत्या प्रकारचा आहे ? 

अ) िामान्यनाम ब) सवशेषनाम क) िवगनाम ड) सवशेषण 

७१.सक्रयापदावरून सक्रयेिोबत आणखी कशाचा बोध होत अितो ? 

अ) कत्यागचा ब) कमागचा क) कालाचा ड) स्र्थळाचा 

७२.सक्रयापदाच्या प्रत्यरसहत रूपाला काय म्हणतात ? 



अ) नाम ब)धातू क) सवशेषण ड) कमग 

७३.बहुताांश सक्रयापदे कोणत्या प्रकारची अितात ? 

अ) िकमगक ब) अकमगक क) िकतृगक ड) अकतृगक 

७४.सतला घरी यायला िाांजावले या वाक्यातील सक्रयापद कोणत्या प्रकारचे आहे ? 

अ) िकमगक ब) अकतृगक क) अकमगक ड) िकतृगक 

७५.आईने बाळाला जेवसवले या वाक्यातील सक्रयापद कोणत्या प्रकारचे आहे? 

अ) शक्य ब) प्रयोजक क) िकमगक ड) अकतृगक 

७६. मला आता चालवते या वाक्यातील सक्रयापद कोणत्या प्रकारचे आहे ? 

अ) शक्य ब) प्रयोजक क) िांयुक्त ड) अकतृगक 

७७.मी आज कोद्धव्हसशल्ड लि घेतली. या वाक्यातील आज हे सक्रयासवशेषण 

कोणत्याप्रकारचे आहे  ? 

 अ)स्र्थलवाचक ब) कालवाचक क) द्धस्र्थतीवाचक ड) पररणामवाचक 

७८.िवाांचे लिीकरण झाले की कदासचत करोनाचा धोका टळेल.या वाक्यातील कदासचत हे 

सक्रयासवशेषण कोणत्या प्रकारचे आहे ते ओळखा. 

अ) प्रकषगवाचक ब) अपकषगवाचक क)क्षणवाचक ड) वारांवारतावाचक 

७९. मला चहात एक चमचा इतकी िाखर पुरे आहे. या वाक्यातील पुरे हे सक्रयासवशेषण 

कोणत्या प्रकारचे ठरेल ? 

अ)अवधीवाचक ब) शे्रणीवाचक क) पयागप्तीवाचक ड) अपकषगवाचक 

८०.शब्दयोगी अव्ययाांचा योग कोणत्या प्रकारच्या शब्दाांशी होतो ? 

अ) सवशेषण ब) नाम क) िवगनाम ड) धातू 

८१.शब्दयोगी अव्यय आसण सवभक्ती प्रत्यय लागताना शब्दामधे्य काय बदल होतात ? 

अ) शब्द सित्त होतात ब) शब्दाांचे िामान्यरूप होते क) शब्दाांचे उच्चार ऱ्हस्व होतात ड) 

शब्दाांपुढे सविगग येतो 



८२.परळपािून भारमाता सर्थएटरपयांत यायला पांधरा समसनटे लागतात. या वाक्यातील 

परळपािून या शब्दातील शब्दयोगीचा प्रकार कोणता ? 

अ) गतीवाचक ब) स्र्थलवाचक क) िाधनवाचक ड) सवसनमयवाचक 

८३.िवाांनी लि घेतल्यासशवाय करोना रोग िांपणे कठीण आहे.या वाक्यातील घेतल्यासशवाय 

या शब्दाला कोणत्या प्रकारचे शब्दयोगी अव्यय लागले आहे ? 

अ) हेतूवाचक ब) िाधनवाचक क) व्यसतरेकवाचक ड)सनयोजत्ववाचक  

८४.ज्या अव्ययाने वाक्याचे सवसशष्टत्व दाखवले जात नाही पण दोन वाक्याांचा िांबांध जुळतो त्या 

अव्ययाला काय म्हणतात ? 

अ) शब्दयोगी ब) उभयान्वयी क) सक्रयासवशेषण ड) केवलप्रयोगी 

८५.जर यावषी पाऊि चाांगला पडला तर दुष्काळ पडणार नाही 

या वाक्यातील उभयान्वयी अव्यये कोणत्या प्रकारची आहेत ? 

अ)सवकल्पबोधक ब) िमुच्चयवाचक क) िांकेतदशगक ड) उदे्दशदशगक 

८६.शीषागिन म्हणजे खाली डोके आसण वर पाय करून करायचे योगािन अिते. या 

वाक्यातील म्हणजे या उभयान्वयी अव्ययाचा प्रकार कोणता आहे ? 

अ) िमुच्चयबोधक ब) स्वरूपदशगक क) सवकल्पबोधक ड) िांकेतदशगक 

८७.कोणत्या अव्ययाांचा वाक्याशी काहीही िांबांध नितो तर ती फक्थ भावना व्यक्त करणारी 

अितात ? 

अ) शब्दयोगी अव्यये ब) केवलप्रयोगी अव्यये क) उभयान्वयी अव्यये ड) सक्रयासवशेषण 

अव्यये 

८८.ठीक हा शब्द कोणत्या प्रकारचा केवलप्रयोगी अव्यय ठरेल ? 

अ) आश्चयगदशगक ब) हषगदशगक क) अनुमोदनदशगक ड) सवरोधद्योतक 

८९.सधक, रू्थूः यािारखी केवलप्रयोगी अव्यये कोणत्या प्रकारची ठरतील ? 

अ) स्वीकारद्योतक ब) सवरोधदशगक क) अनुमोदनदशगक ड) सधक्कारदशगक 

९०.नाम सवकरणे कोणत्या प्रकारच्या शब्दाला होत नाहीत ? 



अ) नाम ब) िवगनाम क) धातू ड) सवशेषण 

९१.मराठीतील सलां ग सवकार हा वादग्रस्त का ठरतो ? 

अ) कारण सलां ग सवकार नामासदकाांत अांगभूत अितो 

ब) कारण मराठीत सनसजगव गोष्टी ांनाही काल्पसनक सलां ग आहेत 

क) कारण सलां गसवकारात उभयसभन्नत्चा सवचार नाही 

ड) कारण सलां गसवकार केवळ नामासदकाांना होतो 

९२.एकाच शब्दाचा उच्चार वेगवेगळ्या सलां गात होत अिेल तर त्याबाबत अरसवांद 

मांगरूळकराांची भूसमका काय आहे ? 

अ) एक शब्द एकच सलां गात उच्चारावा  

ब) वेगळ्या सलां गात उच्चारले जाणारे एकाच शब्दाचे उच्चार बाद करावे 

क) एकाच शब्दाचे वेगळ्या सलां गातील उच्चारहे स्वतांत्रशब्द मानावे 

ड) ते सवसवध सलां गी शब्द वेगवेगळ्या वचनातही उच्चारावे 

९३.खालीलपैकी कोणता शब्द केवळ पुसल्लां गी उच्चारला जातो ? 

अ) गेंडा ब) वाघ क) िुिर ड) हरीण 

९४. खालीलपैकी कोणता शब्द केवळ स्त्रीसलां गी उच्चारला जातो ? 

अ) पोर ब) हरीण क) माशी ड) वाघ 

९५.त्र प्रत्ययाांत िांसृ्कतमधून मराठीत आलेले तत्सम शब्द कोणत्या सलां गाचे अितात ? 

अ)स्त्रीसलां गी ब) नपुिकसलां गी क) पुसल्लां गी ड) उभयसलां गी 

९६.आकारान्त स्त्रीसलां गी िांसृ्कत नामाांवरून मराठीत आलेले  अकारान्त तद्भव शब्द कोणत्या 

सलां गाचे बनतात ? 

अ) पुसल्लां गी ब) नपुिकसलां गी क) स्त्रीसलां गी ड) उभयसलां गी 

९७.वाटी, भाजी, पळी यािारखी ईकारान्त पदार्थगवाचक नावे कोणत्या सलां गाची अितात  ? 

अ) उभयसलां गी ब) नपुिकसलां गी क) पुसल्लां गी ड) स्त्रीसलां गी 



९८.व्याकरणातील िांख्याबोध दाखवणारी िांज्ञा कोणती ? 

अ) िांख्यावाचक सवशेषणे ब) िांबधी िवगनामे क) वचन ड) आख्यात प्रत्यय 

९९.खालीलपैकी कोणत्या भाषेच्या व्याकरणात चार वचने मानली जातात? 

 अ) िांसृ्कत ब) तसमळ क) सफजीयन ड) कु्यबन 

१००.नासमकाांना होणाऱ्या वचन सवकाराचा पररणाम वाक्यातील आणखीन कोणत्या घटकाांवर 

होतो ? 

अ) वाक्यरचना ब) कताग क) सक्रयापद ड) कमग 

१०१.वचन सवकाराच सवचार पूवी कोणत्या सवकारािोबतच केला जाई ? 

अ) सलां ग ब) आख्यात क) सवभक्ती ड) शब्दयोगी अव्यय 

१०२. मराठीतील सितीय पुरूषी िवगनामाचे अनेकवचन किे होते? 

अ) आम्ही ब) त्या क) कोण ड) तुम्ही 

१०३.मराठीत कोणत्या अक्षराने अांत पावणारी पुसल्लां गी नामे वचनसवकार घेतात ? 

अ) ईकारान्त ब) ओकारान्त क) ऊकारान्त ड) आकारान्त 

१०४.मराठातील नातेवाचक आकारान्त नामाांचे अनेकवचन किे होते ? 

अ) ईकारान्त ब) सवकार होत नाही क) ओकारान्त ड) एकारान्त 

१०५.सभांत, ररत ,मुठ यािारख्या अकारान्त  स्त्रीसलां गी नामाांचे अनेकवचन किे होते ? 

अ)ऊकारान्त ब) ऐकारान्त क) ईकारान्त ड) ओकारान्त  

१०६.मराठीतील आकारान्त स्त्रीसलां गी नामाांचे अनेकवचन किे होते? 

अ) ऊकारान्त ब) एकारान्त क) असवकृत ड) ईकारान्त 

१०७. बाई, िमई,बी यािारख्या दीघग इकारान्त नामाांचे अनेकवचन किे होते ? 

अ) आकारान्त ब) याकारान्त क) उकारान्त ड) एकारान्त 

१०८.कोणत्या गणाचा सवशेषणे अनेकवचन स्वीकारतात ? 

अ) िुांदर गण ब) गोड गण क) पाांढर गण ड) देव गण 



१०९.मराठीतील नासमकाांची कोणती उपाधी बदलती अिते? 

अ) सलां ग ब) वचन क) सवभक्ती ड) शब्दयोगी 

११०.नासमकाांना वाक्यातील अन्य पदाांशी िांबांध जोडण्यािाठी लागणारे प्रत्यय कोणते अितात 

? 

अ) सवभक्ती ब) सलां ग क) आख्यात ड) वचन 

१११.नासमकाचा वाक्यातील सक्रयापदाशी िांबांध जोडणे हे सवभक्तीचे कायग कोणत्या िांजे्ञने 

ओळखले जाते ? 

अ) उपपदार्थग ब) कमगणी क) कतगरी ड) कारकार्थग 

११२. नासमकाचा वाक्यातील अन्य शब्दाांशी िांबांध जोडण्याचे जे काम सवभक्ती करते सतला 

काय म्हणतात ? 

अ) कारकार्थग ब) कतगरी प्रयोग क) उपपदार्थग ड) कमगणी प्रयोग  

११३.सवभक्ती प्रत्यय लागल्याने वाक्यातील नासमकाांचा अन्य़ शब्दाांशी िांबांध जुळतो तिेच 

आणखी काय काम होते ? 

अ) कतगरी प्रयोग होतो ब) पदसिद्धी होते क) तद्धद्धते तयार होतात ड) कृदांते बनतात 

११४.वाक्यातील पदाांचे स्वरूप किे अिते ? 

अ) नामिासधते ब) धातूिासधते क) सवभक्त्यांत नासमके ड) िान्यरूपे 

११५.त,ई,आां हे कोणत्या सवभक्तीचे एकवचनी व अनेकवचनी प्रत्यय आहेत ? 

अ) षष्ठी ब) पांचमी क) िप्तमी ड) चतुर्थी 

११६.सवयोग दाखवणे आसण तुलना करणे ही कामे कोणत्या सवभक्ती प्रत्ययाांकडून होत 

अितात ? 

अ) ि,ला,ते ब) त,ई,आां क) ऊन, हून ड) चा,ची, चे 

११७.सवभक्ती प्रत्यय लागण्यापूवी प्रासतपासदकाि होणाऱ्या सवकाराला काय िांज्ञा आहे ? 

अ) शब्दयोगी ब) केवलप्रयोगी क) िामान्यरूप ड) धातूरूपेश 

११८.पुस्तक, घर यािारख्या शब्दाांचे िामान्यरूप किो होते ? 



अ) याकारान्त ब) ईकारान्त क) आकारान्त ड) उकारान्त 

११९.मराठीतील कोणत्या दोन व्याकरणीक रूपाांमधे्य काही अांशी िाम्य आहे ? 

अ) सक्रयासवशेषण आसण सवशेषण ब) उभयान्वयी आसण आख्यात क) शब्दयोगी आसण 

सवभक्ती ड) केवलप्रयोगी आसण वचनसवकार 

१२०.कोणत्या एकमेव सवभक्तीचे प्रत्यय एकाक्षरी नितात ? 

अ) प्रर्थमा ब) चतुर्थी क) सितीया ड) पांचमी 

१२१.प्रर्थमा सवभक्ती एकवचन व अनेकवचन आसण िांबोधन सवभक्ती एकवचन याांचे प्रत्यय 

किे अितात? 

अ) एकाक्षरी ब) िी अक्षरी क) शून्य प्रत्यय ड) िमान  

१२२.सवभक्ती कायागवरून मानणे व्यवहायग का ठरत नाही ? 

अ) कारण सवभक्ती कोणतेही कायग करत नाहीत 

ब) कारण सवभक्ती ांची कामे शब्दयोगीही करतात 

क) कारण सवभक्ती कामाची चौकट िाांभाळत नाहीत 

ड) कारण सवभक्ती ांप्रमाणे अख्यातही तीच कामे करत अिते 

१२३.षष्ठी सवभक्ती न मानणाऱ्या व्याकरणकाराांच्या गटाला काय नाव आहे ? 

अ) भाववादी ब) कमगठ क) अभाववादी ड) दसलत 

१२४.मी पुस्तक वाचते या वाक्यात पुस्तक या शब्दाला कोणती सवभक्ती लागली आहे ? 

अ) प्रर्थमा ब) पांचमी क) अप्रत्ययी सितीया ड) अप्रत्ययी षष्ठी 

१२५.िवाांगी िुांदर उटी शेंदुराची, कां ठी झळके माळ मुक्ताफळाांची या ओळीतील िवाांगी 

आसण कां ठी हे शब्द कोणत्या सवभक्तीत आहेत ? 

अ) सितीया ब) पांचमी क) िप्तमी ड) चतुर्थी 

१२६.अरसवांद मांगरूळकर सितीया सवभक्तीिांदभागत काय भूसमका घेतात ? 

अ) या दोन्ही सवभक्ती मानू नये ब) या दोन्ही सवभक्ती मानाव्यात क) सितीया मानू नये ड) 

चतुर्थी मानू नये 



१२७.अरसवांद मांगरूळकराांनी सवभक्तीचा तक्त्यात सकती  सवभक्ती मानल्या आहेत? 

अ) तीन ब) दोन क) चार ड) एकही नाही 

१२८.षष्ठीचे प्रत्यय किे सनमागण झाले अिे काही व्याकरणाकार मानतात ? 

अ)कृदांताांपािून ब) शब्दयोगी ांपािून क) तद्धद्धत सवशेषणाांपािून ड) लघुत्वदशगक तद्धद्धत 

सवशेषणाांपािून 

१२९. लौसकक,ग्रामीण,वाचनीय या प्रकारच्या तद्धद्धत सवशेषणाांपािून कोणते सवभक्ती प्रत्यय 

वु्यत्पन्न झाले अिे मानले जाते ? 

अ) ि,ला,ते,ि,ला,ना,ते 

ब) ऊन, हून 

क) चा,सच,चे 

ड) त,ई,आां 

१३०.ित्य-ित-िच-िच्चा अशा क्रमाने कोणत्या सवभक्ती प्रत्ययाांची वु्यत्पत्ती झाली अिावी 

अिे मॅक्समु्यलर व भाांडारकर मानतात ? 

अ) त,ई,आां ब) ि,ला, ते क) चा,सच,चे ड) ने,ई,शी 

१३१.राजवाडे याांच्या मते तुम्हसचया, आम्हसचया अशा शब्दाांची फोड केली तर कोणते सवभक्ती 

प्रत्यय समळतात ? 

अ) प्रर्थमेचे ब) षष्ठीचे क) चतुर्थीचे ड) सितीयेचे 

१३२. षष्ठी सवभक्तीला कारकार्थग नाही म्हणजे काय ? 

अ) षष्ठी सवभक्ती दोन अक्षरी आहे 

ब)षष्ठी सवभक्ती लागलेल्या शब्दाची वाढ खुांटत नाही 

क) षष्ठी सवभक्ती प्रत्यय लागलेल्या शब्दाला सक्रयापदाची गरज निते 

ड) षष्ठी सवभक्ती प्रत्यय च्यान्त सवशेषणाांपािून वु्यत्पन्न होतात 

१३३.षष्ठी सवभक्तीचे प्रत्यय अन्य सवभक्ती प्रत्ययाांप्रमाणे चरम प्रत्यय नाहीत याचा अर्थग काय ? 

अ) म्हणजे ते केवळ सवभक्ती प्रत्यय आहेत  



ब) ते चरमेतर प्रत्यय आहेत 

क) ते लागलेल्या शब्दाला पुढे आणखी प्रत्यय जोडले जातात 

ड) ते लागलेल्या शब्दाांपािून तद्धद्धत सवशेषणे तयार होतात. 

१३४.खालीलपैकी कोणत्या िामासिक शब्दाची फोड षष्ठी सवभक्ती मानली नाही तर करता 

येणार नाही ते ओळखा. 

 अ) रक्तचांदन ब) नीळकां ठ क) केळफुल ड) यर्थाशक्ती 

१३५.धातूांची पदसिद्धी घडवून आणणाऱ्या सवकरणाला काय म्हणतात ? 

अ) वचन ब) सलां ग क) आख्यात ड) सवभक्ती 

१३६.धातूांना कोणत्या दोन प्रकारचे प्रत्यय लागतात ? 

अ) वचन, सलां ग 

ब) चतुर्थी, पांचमी 

क) काळ आसण पुरूष 

ड) चरम, चरमेतर 

१३७.आख्यात प्रत्ययात खालीलपैकी कोणत्या गोष्टी ांचा पररणाम सदित अितो  ? 

अ) कत्यागचे नाव  

ब) कत्यागचे पद  

क) कत्यागचा पुरूष 

ड) कत्यागचे वय 

१३८. आख्यात प्रत्यय हा खालीलपैकी कोणत्या गोष्टी ांनी बदलू शकतो ? 

अ) वाक्याचा काळ 

ब) वाक्याचा प्रकार 

क) वाक्यातील कमग  

ड) वाक्यातील उभयान्वयी अव्यय 

१३९. आख्यात प्रत्यय खालीलपैकी कशामुळे बदलू शकतो ? 



अ) वाक्यातील अर्थग 

ब) वाक्यातील केवलप्रयोगी अव्यय 

क) वाक्यातील सवरामसचने्ह 

ड) वाक्याचा प्रकार 

१४०.खालीलपैकी कोणत्या गोष्टीमुळे आख्यात प्रत्यय बदलू शकत नाही ते ओळखा. 

अ) कत्यागचे सलां ग,वचन, पुरूष 

ब) कत्यागचे वय,उांची , वजन 

क) वाक्याचा काळ  

ड) वाक्याचा अर्थग 

१४१.श्रीसनवािने बिावे या वाक्यातील आख्यातप्रत्यय कोणता ? 

अ) ताख्यात ब) लाख्यात क) वाख्यात ड) ईलाख्यात 

१४२.वाक्य आज्ञार्थग अिेल तर आख्यात कोणत्या प्रकारचा लागतो ? 

अ) लाख्यात ब) ऊख्यात क) प्रर्थमताआख्यात ड) ताख्यात 

१४३. वाक्य िांकेतार्थग अिेल तर आख्यात कोणता लागतो ? 

अ) वाख्यात ब) ताख्यात क) लाख्यात ड) ऊख्यात 

१४४.वाक्य वतगमानकाळातील सवधान अिेल तर कोणता आख्यात लागतो धातूला ? 

अ) ताख्यात ब) लाख्यात क)वाख्याच ड) प्रर्थमता आख्यात 

१४५.वाक्य भसवष्यकाळातील अिेल तर सक्रयापद कोणत्या प्रकारचे अिते ? 

अ) लाख्यात ब) ईलाख्यात क) ताख्यात ड) वाख्यात 

१४६.मराठी भाषेचे 'पासणनी' कोणाला म्हटले जाते? 

अ) अरसवांद मांगरूळकर 

ब) दादोबा पाांडुरांग 

क) मो.के.दामले 



ड) मा.ना.आचायग 

१४७. मो.के.दामले याांनी शब्दाांचे वगीकरण किे केले आहे? 

अ) प्रसतपादके –धातू 

ब) तत्सम-तद्भव 

क) सवकारी –असवकारी 

ड) नाम –िवगनाम 

१४८.बुद्धी, मती, िृष्टी, पृथ्वी हे शब्द खालीलपैकी कोणत्या प्रकारचे आहेत ? 

अ)तत्सम 

ब)तद्भव 

क) सवकारी 

ड)िासधत 

१४९. आख्यात प्रत्यय कशाचे सनदशगक अितात? 

अ) वाक्याचा काळ, अर्थग 

ब) वाक्याचा प्रकार , प्रयोग 

क) वाक्याचा कताग, कमग 

ड) वाक्यातील शब्दाांचे परस्परिांबांध 

१५०. पसहला, दुिरा,सतिरा ही सवशेषणे खालीलपैकी कोणत्या प्रकारची आहेत ? 

अ) शे्रणीवाचक 

ब) आवृत्तीवाचक 

क) क्रमवाचक 

ड)वारांवारीतावाचक 

१५१. खालीलपैकी कोणता धातू अकतृगक आहे? 

अ) खाणे 



ब) धावणे 

क) गडगडणे 

ड) बिणे 

१५२. "अरेरे ! चक्रीवादळाने केवढे हे नुकिान झाले गावकऱ्याांचे !" या वाक्यातील 'अरेरे' हा 

शब्द कोणत्या प्रकारचा आहे ? 

अ) शब्दयोगी अव्यय 

ब) सक्रयासवशेषण अव्यय 

क) केवलप्रयोगी अव्यय 

ड) उभयान्वयी अव्यय 

१५३. सवभक्तीप्रत्यय लागण्यापूवी शब्दाचे जे रूप तयार होते त्याला काय म्हणतात ? 

अ) िांयुक्त सक्रयापद 

ब) उभयान्वयी अव्यय 

क) िामान्यरूप 

ड) आख्यातरूप 

१५४. मराठीतील लघुत्ववाचक ईकारान्त शब्द िामान्यतूः कोणत्या सलां गाचे अितात ? 

अ) नपुिकसलां गी 

ब) पुसलां गी 

क) स्त्रीसलां गी 

ड) उभयसलां गी 

१५५. झोपाळू, सविराळू, लाजाळू या शब्दाांतील प्रत्यय ओळखा. 

अ) आळू 

ब) ळू 

क) अळू 

ड) पाळू 



१५६,"पावगतीने नीळकां ठाि वरले" या वाक्यातील 'नीळकां ठ' हा कोणत्या प्रकारचा िामासिक 

शब्द आहे ? 

अ) अव्ययीभाव 

ब) कमगधारय 

क) ततु्परूष 

ड) बहुसव्रही 

१५७. ज्या िामासिक शब्दाचा सवग्रह करताना दोन्ही पदे एकाच - प्रर्थमा सवभक्तीत येतात 

त्या िामासिक शब्दाांना काय म्हणतात ? 

अ)बहुसव्रही 

ब) कमगधारय िमाि 

क) सिगू िमाि 

ड) मध्यमपदलोपी िमाि 

१५८. "मला डोांगर चढवतो" या वाक्यातील प्रयोग ओळखा . 

अ)कमगणी 

ब)शक्य कमगणी 

क) िमापन कमगणी 

ड) पुराण कमगणी 

१५९. खालील वाक्याांतून अकमगक कतगरी प्रयोगाचे वाक्य ओळखा. 

अ) ती गाणे गाते 

ब) ती पुस्तक वाचते 

क) ती वहीत सलहीते 

ड) ती घरी जाते 

१६०.दात,हात,केि हे शब्द खालीलपैकी कोणत्या प्रकारचे आहेत? 

अ)तद्भव 

ब)तत्सम 



क)सवकारी 

ड)असवकारी 

१६१.सवशेषणे कोणत्या तत्वावर आधारलेली अितात? 

अ) भेद 

ब) भाव 

क) अर्थग 

ड)सक्रया 

१६२. तुम्हसचया, आम्हसचया अशा 'च्यान्त' सवशेषणाांपािून षष्ठीच्या प्रत्ययाांची वु्यत्पत्ती झाली 

आहे अिे मत कोणी माांडले ? 

अ) भाांडारकर 

ब) मॅक्समु्यलर 

क) राजवाडे 

ड) मांगरूळकर 

१६३. 'मी पुस्तक वाचते' या वाक्यातील 'पुस्तक' या शब्दाची कोणती सवभक्ती मानली जाते? 

अ)प्रर्थमा 

ब) चतुर्थी 

क) अप्रत्ययी सितीया 

ड) षष्ठी 

१६४. खालीलपैकी कोणते सवशेषण िावगनासमक आहे ते ओळखा. 

अ) दहा-बारा 

ब) हुशार 

क)माझा 

ड) गोड 



१६५. "मला आज बि समळाली नाही म्हणून कामावर यायला उशीर झाला"  या वाक्यातील 

'म्हणून' हा शब्द कोणत्या प्रकारचा आहे ते ओळखा. 

अ)सक्रयासवशेषण अव्यय 

ब) उभयान्वयी अव्यय 

क) शब्दयोगी अव्यय 

ड)केवलप्रयोगी अव्यय 

१६६. दोन सकां वा असधक शब्द एकत्र येऊन तयार होणाऱ्या जोडशब्दाांना काय म्हणतात ? 

अ) अभ्यस्त शब्द 

ब) िामासिक शब्द 

क) िासधत शब्द 

ड) तद्भव शब्द 

१६७. पांचवटी, चातुमागि,नवरात्र ही कोणत्या  िामासिक शब्दाांची उदाहरणे आहेत? 

अ) ततु्परूष 

ब)िांि िमाि 

क) कमगधारय िमाि 

ड) सिगू िमाि 

१६८. खालील िामासिक शब्दाांमधून इतरेतर िांि िमाि अिलेला शब्द ओळखा. 

अ)खरेखोटे 

ब) स्त्रीपुरूष 

क)बाजारहाट 

ड)चातुगमागि 

१६९. कत्यागच्या सलां गवचनाप्रमाणे वाक्यातील सक्रयापदाचे रूप बदलते तेव्हा कोणता प्रयोग 

होतो? 

अ)िकमगक कतगरी प्रयोग 



ब) कतगरी प्रयोग 

क) भावे प्रयोग 

ड) कमगणी प्रयोग 

१७०. मो.के.दामले याांनी नामाचे वगीकरण किे केले आहे? 

अ) िामन्यनाम – सवशेषनाम 

ब) सवशेषनाम - भाववाचक नाम 

क) धमगवाचक - धमीवाचक नाम 

ड) नाम –िवगनाम 

१७१. नामाच्या पूवी आसण नांतर लागणाऱ्या सवशेषणाांना कोणत्या प्रकारची सवशेषणे म्हणतात ? 

अ)िावगनासमक 

ब)िांख्यावाचक 

क) गुणवाचक 

ड)असध – सवधी 

१७२. "रामाने वानराांकडून िेतू बाांधसवला" या वाक्यातील सक्रयापद कोणत्या प्रकारचे आहे ? 

अ) प्रयोजक 

ब)शक्य 

क) िांयुक्त 

ड) अकमगक 

१७३.तृसतया या सवभक्तीचे कायग काय आहे? 

अ) कताग दाखवणे 

ब) िाधन दाखवणे 

क) कमग दाखवणे 

ड) िांप्रदान 



१७४. आख्यात प्रत्यय काय दशगवतो? 

अ) प्रकार- प्रयोग 

ब) अर्थग- प्रयोग 

क)काळ-अर्थग 

ड)िांदभग-सनदेश 

१७५. मराठीतील दीघग ईकारान्त तत्सम नामे िामान्यतूः कोणत्या सलां गाची अितात? 

अ) पुसलां गी 

ब)नपुिकसलां गी 

क)स्त्रीसलां गी 

ड)उभयसलां गी 

१७६.खाली सदलेल्या शब्दाांपैकी अव्ययीभाव िमाि अिलेला शब्द ओळखा. 

अ) प्रसतसदन 

ब)महादेव 

क)पांचवटी 

ड) िमाि 

१७७.कतगरी प्रयोगात कताग कोणत्या सवभक्तीत अितो ? 

अ) सितीयेत 

ब) चतुर्थीत 

क) प्रर्थमेत 

ड)तृतीयेत 

१७८. कतगरी प्रयोगात कमग नेहमी कोणत्या सवभक्तीत अिते ? 

अ) प्रर्थमेत 

ब) सितीयेत 

क) तृतीयेत 



ड) चतुर्थीत 

१७९.”त्याच्या घराचे दार उघडले” आसण “त्याने घराचे दार उघडले” या दोन वाक्याांतील 

उघडले हे सक्रयापद कोणत्या प्रकारचे आहे ? 

अ) िकतृगक 

ब) िकमगक 

क) अकतृगक 

ड)उभयसवध 

१८०.वाक्यात वापरल्या जाणाऱ्या शब्दाला काय म्हणतात ? 

अ) िवगनाम 

ब) पद 

क)नाम 

ड) सवशेषण 

१८१.इष्टसलां गी विसलां गी िवगनाम हे वगीकरण कोणत्या व्याकरणाकाराने केले आहे ? 

अ) मो.के. दामले 

ब) अरसवांद मांगरूळकर 

क) दादोबा पाांडुरांग 

ड) कृष्ण अजुगनवाडकर 

१८२.अरसवांद मांगरूळकराांनी केलेले सवशेषणाांचे वगीकरण काय दशगवते ? 

अ) सवशेषणाांतील भेद 

ब) सवशेषणाांचे सवकारी व असवकारीपण 

क) सवशेषणाांचे िांख्यावाचकत्व 

ड) सवशेषणाांचे गुणवाचकत्व 

१८३.स्वतूः, आपण ही िवगनामे कोणत्याप्रकारची आहेत ? 



अ) िसलां गी 

ब) इष्टसलां गी 

क) आत्मवाचक 

ड)पुरूषवाचक 

१८४.”आपण आलात आसण िभेची शोभा वाढली” या वाक्यातील ‘आपण’ हे िवगनाम 

कोणत्या प्रकारचे आहे ? 

अ) आत्मवाचक 

ब) अनेकवचनी 

क) आदरार्थी 

ड) प्रर्थम पुरूषी 

१८५.”हा करोना सवषाणू जगातून केव्हा नष्ट होईल आसण जगणे पूवगवत कधी होईल कोण 

जाणे.”या वाक्यातील कोण हे िवगनाम कोणत्या प्रकारचे आहे ?  

अ) प्रश्नार्थगक 

ब) िांबांधी 

क) असनद्धश्ततता दशगक 

ड) दशगक 

१८६. “करोना सवषाणूची लि कोण तयार करत आहे ?”या वाक्यातील कोण हे िवगनाम 

कोणत्या प्रकारचे आहे ? 

अ)असनद्धश्चततदशगक 

ब) दशगक 

क) पुरूषवाचक 

ड) प्रश्नार्थगक 

१८७.’तो हुशार मुलगा आहे’ आसण ‘तो मुलगा हुशार आहे’ या वाक्यातील सवशेषण कोणत्या 

प्रकारचे आहे? 



अ) गुणवाचक 

ब) िावगनासमक 

क) असध-सवधी 

ड) िांबांधी 

१८८.देवा , तूच आता या करोना िांकटातून जगाला िोडव ! या वाक्यातील देवा या शब्दाची 

सवभक्ती कोणती आहे ? 

अ) केवलप्रयोगी 

ब) उदगारवाचक 

क) िांबोधन 

ड) प्रर्थमा 

१८९.”जो गजेल तो पडेल काय “या वाक्यातील िवगनामे कोणत्या प्रकारची आहेत ? 

अ)दशगक 

ब) प्रश्नार्थगक 

क) असनद्धश्चततदशगक 

ड) िांबांधी 

१९०.”श्रीसनवाि पत्र सलही” या वाक्यातील सक्रयापदाला लागलेला आख्यात प्रत्यय कोणता 

आहे ? 

अ) उख्यात 

      ब) वाख्यात 

      क) ईलाख्यात 

       ड)ताख्यात 

१९१.िांयुक्त सक्रयापदाच्या िांदभागत चचाग करणारे व्याकरणकाराांचे दोन गट कोणते ? 

अ) वादी – िांवादी 



ब) जहाल –मवाळ 

क) भाववादी- अभाववादी 

ड) आहेरे- नाहीरे 

१९२.देवासचये िारी उभा क्षणभरी या वाक्यातील सचये िारख्या प्रत्ययाांतून षष्ठीच्या प्रत्ययाांची 

वु्यत्पत्ती झाली आहे हे मत कोणी माांडले आहे ? 

अ) अरसवांद मांगरूळकर 

ब) मो.के.दामले 

क) सव.का.राजवाडे 

ड) भांडारकर 

१९३.बेनझीर, बेजबाबदार या शब्दाांतील बे हा उपिगग कोणत्या भाषेतून मराठीत आला आहे 

? 

अ) सहांदी 

ब)इांग्रजी 

क) फारिी 

ड)डच 

१९४.बटाटा, पाव यािारखे शब्द मराठीत कोणत्या भाषेतून आले आहेत ? 

अ) इांग्रजी 

ब) सहांदी 

क) डच 

ड) पोतुगगीज 

१९५.आिेतूसहमाचल , आजानुबाहू हे कोणत्या प्रकारचे िामासिक शब्द आहेत ? 

अ) उपिगगघटीत 

ब) शब्दयोगी 

क) अव्ययीभाव 



ड)कमगधारय 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 


