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�.१. यो�य पया�य �नवडून �वधाने प�ुहा �लहा. 

१. व�ैदक वा�मयाचा यो�य �म खाल�लपकै� कोणता ? 

अ) �ा�मण, आर�यक, उप�नष�, स�ंहता 

ब) सं�हता, �ा�मण, आर�यक, उप�नष�,  

क) उप�नष�, �ा�मण, आर�यक, स�ंहता 

ड) आर�यक, उप�नषद, स�ंहता, �ा�मण 

  

२. ’उप�नष�णम ्अ�यां �ेयः इ�त उप�नष�।’ ह� उप�नषदांची �या�या________ या 
�ंथातील आहे. 

अ) त�ै�र�य उप�नष� शांकरभा�य 

ब) त�ै�र�य उप�नष� 

क) भगव� गीता 

ड) ऋ�वेद 



  

३. कौ�टल�य अथ�शा�� हा आज�या काळातील स�ेंनसुार _______ शा��ावर�ल �ंथ 
आहे. 

अ) पाक 

ब) राजनी�त 

क) य�ुध 

ड) गु�तहेर 

  

४. �ी. �ववेकान�दच�रतम ्हा �ंथ _________ यांनी �लह�ला आहे. 

अ) �ा.डॉ. �व�व�� बॅनज� 

ब) �ा. डॉ. ग. बा. पळसलेु 

क) का�लदास 

ड) �ा. डॉ. �शवाजी जाधव 

  

५. महाभारताची _____ पव�(�करणे) आहेत. 

अ) १२ 

ब) १८ 

क) १९ 

ड) १४ 

  



६.वेदांचा शवेटचा भाग �हणनू उप�नषदांना _____ �हणतात. 

अ)वेदांत 

ब) महाभारत 

क) अ�ंयोप�नष� 

ड) रामायण 

  

७. एकूण �कती उप�नषदे �मखु मानल� जातात? 

अ) ११ 

ब) १६ 

क) २६ 

ड) ५१ 

  

८.म�ैयेी-या�व��यसवंादः। हा पाठ _______ उप�नषदातील आहे. 

अ) ईश 

ब) केन 

क) बहृदार�यक 

ड) �वेता�वतर 

  

९. म�ैयेी-या�व��यसंवाद बहृदार�यकोप�नषदातील _____ अ�यायात आहे. 

अ) चौ�या 



ब) पाच�या 

क) सहा�या 

ड) बारा�या 

  

१०. कौ�टल�य अथ�शा��ाची रचना _______ या काळात झाल�. 

अ) इ.स.प.ू ४ थे शतक 

ब) इ.स. ४ थे शतक 

क) इ.स.प.ू १ ले शतक 

ड) इ. स. १२ वे शतक 

  

११. �वि�ट �हणजे _______. 

अ) मन�ुयबळ 

ब)कर 

क)धम� 

ड) पाऊस 

  

१२. �वामी �ववेकानंदानी _______ येथील धम� प�रषदेत �या�यान �दले . 

अ . �शकागो     ब. �फ�लपाइ�स क. �ययूॉक�  ड. बगदाद 

१३. �वामी �ववेकानंदाचे मळू नाव  _______. 

अ . देव�� ब . इं� क. नर�� द. सरु��नाथ 



१४. सव�धम� प�रषद  _______ रोजी झाल� . 

अ . ११ स�ट�बर ब . २१.ऑ�टोबर क . ३ जलुै ड . ११ नो�ह�बर 

१५. 'हेम�तवण�नम ्' हा पाठ _______ या �ंथातील आहे . 

अ . शामच�रतसागर ब. रामायण क. गाथास�तशती ड . महाभारत 

१६. वाि�मक�रामायणाचे _______  भाग आहेत . 

अ . ५   ब . २   क. ७   ड . ९ 

 १७. वाि�मक�ंनी रामायणाची रचना _______ व�ृात केल� . 

अ . मा�लनी     ब . आया� क . वाि�मक�ड . वनैायक 

१८. हेम�तवण�नम ् हे _______ कांडातील आहे . 

अ . सुदंर     ब . य�ुध क . उ�र ड . अर�य 

१९. सभुा�षतर�ना�न या पाठातील सदंभा�नसुार "आगम:" �हणजे 

अ . शा�� ब . शा���ान क . वेद ड . धम��ंथ 

२०. दानवीर: हा पाठ ......... या �ंथातनू घेतला  आहे . 

अ . कथास�र�सागर ब. महाभारत क . कणा��यान ड . म�ृयुजंय 

२१. महाभारताची ...... ....... पव� (�करणे) आहेत . 

अ . १२    ब . १८   क . १९ ड . १४ 

एक वा�यात उ�रे �लहा 

१. 'उप�नषद ' याची कोणतीह� एक �या�या �लहा? 

२. �मखु उप�नषदे �कती? 

३. �मखु उप�नषदे कोणती? 



४. म�ैयेी -याञव��य संवाद : हा उतारा कोण�या उप�नषदातील आहे? 

५. याञव��य �या दोन प�नींची नावे काय? 

६. बहृदार�यकोप�नषद कोण�या वेदाशी सबं�ंधत आहे? 

७. उप�नषद�स�धांतानसुार अ�ंतम स�य काय? 

८. बहृदार�यकोप�नषदात कोणती महावा�ये आल� आहेत? 

९. उप�नषदांची शलै� कशी आहे? 

१०. या�वल�याने आ�म�ान कोणास �दले? 

११. आय�चा�य�याचे दसुरे नाव काय? 

१२. कौ�ट�य कोण�या त�काल�न रा�यांचा र�हवासी होता ? 

१३. कौ�ट�य अथ�शा���या १५ �या अ�यायातील �या�ये�माणे अथ�शा�� �हणजे काय? 

१४. कौ�ट�याची आदश� रा�याची सकं�पना काय? 

१५. �खलपव� �हणजे काय त े�प�ट करा . 

१६. सव�धम� प�रषदेचा काया�रंभ कधी झाला ? 

१७. �वामी�ववेकानंदाचे मळू नाव काय? 

१८. �वामी�ववेकानंदा�या आईचे नाव काय? 

१९. सव�धम�प�रषद या पाठात कोणकोण�या धमा�चा उ�लेख आला आहे? 

२०. �वामी�ववेकानंदांनी उपि�थतांना कोण�या वा�याने सबंोधले ? 

२१. �वामी�ववेकानंदा�या कोण�या वा�यानतंर टा�यांचा कडकडाट झाला? 

२२. प�रषदेचा उदघा�न सोहळा कोठे पार पडला? 

२३. प�रषदेचे काया��य� कोण होत?े 



२४. �वामी�ववेकानंदां�या मत ेस�ह�णतुचेे ��तपादन कोणता धम� करतो? 

२५. हेमंतऋतचेु वण�न रामायणातील पा�ांपकै� कोणा�या त�डी आहे? 

२६. हेमंतऋततुील �दवसाचे वण�न कसे केले आहे? 

२७. हेमंतऋततुील पि�चम वायचेू वण�न कसे केले आहे? 

२८. हेमंतऋततुील न�यांचे वण�न कसे केले आहे? 

२९. हेमंतऋततूील उ�र �दशचेे वण�न कसे केले आहे? 

३०. महाभारतात �कती पव� आहेत ? कोण�याह� पाच पवा�ची नावे �लहा?  

३१. कणा�ने कंुडले �द�यास काय होईल असे सयूा�ने सां�गतले? 

३२. ' परु�दर : ' �हणजे कोण? 

३३. सभुा�षत �हणजे काय? 

३४. अ�प�लेश मरणं दा�र�यमन�तकं  द:ुखम /या प�ंतीचा अथ� काय? 

३५. का�लदासा�या मत ेकोणाला �ानाचा �यापार� �हणतात ? 

३६. म�ृछक�टकाचा कता� कोण? 

३७. वेणीसंहाराचा कता� कोण? 

३८. सभुा�षतकारास ग�रबी व म�ृय ूयांपकै� काय अ�धक आवडत ेव का? 

३९. कोण�या तीन गो�ट� जगात आपणहून पसरतात व कशा? 

४०. सभुा�षतकारा�या मत ेअसामा�य लोकांची मने कशी असतात? 

ट�पा  �लहा 

१. उप�नषद 

२. म�ैयेी 



३. लौ�कक �ेमाचे �व�प 

४. कौ . अथ�शा�� 

५. कौ�ट�या�या मत ेनवे गाव वसवणे 

६. कौ�ट�य 

७. सव�धम�प�रषदेचे वातावरण 

८. �वामी �ववेकानदंांचे भाषण 

९. �वामी�ववेकानदं 

१०. रामायण 

११. वाि�मक� रामायणानसुार हेमंत ऋतचेू वण�न 

१२. च��सयूा�चे वण�न 

१३. �दवसरा�ीचे वण�न 

१४. प�ी , �ा�यांचे वण�न 

१६. महाभारत 

१७. इं�ाचे �य�ती �च�ण 

१८. सयूा�ने केलेला उपदेश 

१९. कणा�चे �यि�त�च�ण 

२०. उ�म �श�काची का�लदासा�या मतानसुार व�ैश��ये 

२१. काकताल�य�याय 

२२. उप�नषद वा�मयाची गरज व �न�म�तीचे कारण 

स�व�तर उ�रे �लहा . 



१. म�ैयेी या�व��य संवादाचे ता�पय� सांगा . 

२. म�ैयेी - या�व��य  संवादातील त�व�ान . 

३. उप�नषद वा�मयाची गरज व �न�म�तीचे कारण काय? 

४. नवीन  गाव वसव�यासबंधंीचे कौ�ट�याचे �वचार �प�ट करा 

५. शतेक�यांना कज� व अनदुाने दे�याबाबत कोणत ेप�य पाळावे असे कौ�ट�य सांगतो . 

६. �जेची काळजी घे�याबाबत कौ�ट�याने कोण�या सचूना के�या आहेत . 

७. कौ�ट�या�या काळी �ढ असलेल� अथ�शा��ाची �या�ती �प�ट करा 

८. �शकागो येथील धम�प�रषदेब�दल मा�हती �लहा 

९. �वामी�ववेकानदंांनी सव�धम� प�रषदेत �हदं ूधमा�ब�दल कोणत े�वचार मांडले? 

१०. �वामी�ववेकानंदांचे स�ंयास घे�यापवू�चे जीवन तसेच �यांनी स�ंयास का घेतला त े
�प�ट    करा. 

११. उ�म �श�काची का�लदासा�या मतानसुार व�ैश��ये �प�ट करा  

खाल�ल ��नांची �वतः�या मतांस�हत �व�ततृ उ�रे �लहा. 

1.   �मखु 11 उप�नषदांब�दल मा�हती �लहून �यांचे व�ैदक वा�मयातील �थान �प�ट 
करा.  

2.   कौ�टल�य अथ�शा��ाचा �व�तार �प�ट क�न आज�या काळातील �याचे उपयोजन 
यावर तमुचे मत �प�ट करा. 

3.   �ाचीन भारतीय अथ�शा��ा�वषयी मा�हती �लहा. 

4.   �वामी �ववेकानदंां�या काया��वषयी  मा�हती �लहा. 

5.   महाभारता�वषयी स�व�तर ट�प �लहा. 

6.   रामायणा�वषयी मा�हती �लहा. 

 


