FYBA Marathi Compulsory SEM I
प्रथम वषर् मराठी अिनवायर् नमुना प्र न– सत्र एक
Q 1. लिलत गद्याचा खालील प्रकार आहे.
1. कादबं री
2. नाटक
3. लघिु नबंध
4. किवता
Q2.
1.
2.
3.
4.

फडके य .सी .ना◌ा◌ंनी लघिु नबंधाला कोणते नाव िदले?
गजु गो ी
साधारण गो ी
कथा
िनबंध

Q3. लिलत गद्याचा खालील उपप्रकार आहे…
1. नाटक
2. यिक्तिचत्रे
3. कादबं री
4. कथा
Q4. लिलत लेख संग्रह 'वडीलधारी माणसे' कोणाचे आहे?
1. शांता शेळके
2. सिचदानंद शेवडे
3. कुसमु ाग्रज
4. पदमा गोळे
Q5. शांता शेळके यांचे ज म गांव कोणते?
1. नािशक
2. जळगांव
3. इदं ापरू
4. नागपरू

Q6. गु
1.
2.
3.
4.

वयर् माटे यांचे संपणू र् नांव सांगा.
ीपाद महादेव माटे
महादेव ीपाद माटे
ीपाद शंकर माटे
शंकर महादेव माटे

Q7. शांता शेळके यांचे सर कोण होते?
1. ीमाटे .म .
2. अ ण को हटकर
3. गंगाधर पानतावणे
4. बाळकृ ण को हटकर
Q8. राजोग सराचं ी ओ . ी .ळख लेिखके ला कोण या महािवद्यालयात झाली?
1. िसद्धाथर् महािवद्यालय
2. फग्यर्सु न महािवद्यालय
3. िटळक महािवद्यालय
4. गोखले महािवद्यालय
Q9. ' यामची आई' िचत्रपटाचे पटकथा सवं ाद लेखन कोणी के ले आहे?
1. गमाडगु .िद .ळकर
2. कुसमु ाग्रज
3. ी माटे .म .
4. प्रअत्रे .के .
Q10. वाक्य पणू र् झा यानंतर कोण या िच ह देतात?
1. पणू र्िवराम
2. व पिवराम
3. अधर्िवराम
4. अनु वार

Q11. वाकचातयु ार्साठी पढु ीलपैकी बरोबर श द कोणता?
1. वक्तृ व
2. वकृ व
3. क कृ व
4. वक्रोक्त
Q12. मराठीत अ-कारा त श दांचे इकार व उकार कसे िलहावे?
1. र्ह व
2. दीघर्
3. र्ह व दीघर् दो ही प्रकारे िलहावे
4. र्ह व दीघर् दो ही प्रकारे िलहू नये
Q13. मराठीतील पिहले वृ पत्र कोणते?
1. सधु ारक
2. के सरी
3. दपर्ण
4. सकाळ
Q14. मराठी म ये पिहले वृ पत्र कोणी सु के ले?
1. बाळशा ी जांभेकर
2. लोकमा य िटळक
3. नानासाहेब प ळे कर
4. लोकिहतवादी
Q15. वृ ांतलेखनातनू घटनेची कशी मािहती िमळते?
1. त काळ
2. थोडक्यात
3. सिव तर
4. अपणू र्
Q16. वृ ांत लेखनातनू कोण या कायर्क्रमाची सिव तर मािहती प्रिसद्ध के ली जाते?
1. सभा-संमेलने
2. पिरसवं ाद
3. सां कृ ितक कायर्क्रम
4. वरील सवर्

Q17. 'अजर्' हा श द कोण या भाषेतनू मराठी भाषेत आला आहे?
1. उदर्ू
2. फारसी
3. अरबी
4. कानडी
Q18. नोकरी िवषय अजार्तील अजार्चा िवषय कसा असावा?
1. प
2. अ प
3. सिं दग्ध
4. अपणू र्
Q19. भाषांतर यगु हणनू कोणता कालखडं ओळखला जातो?
1. १८१८-१९७४
2. १९२०-१९४७
3. १९४७-१९६०
4. १९६०-१९९०
Q20. भाषांतरकाराला दो ही भाषेतील कोण या घटकांचे ज्ञान असावे लागते?
1. याकरण
2. श दसंग्रह
3. वाक्प्रचार
4. वरील सवर्

