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 प्रश्न १) खाली दिलेल्या पयाायाांपकैी योग्य पयााय ननवडा. 

१) विगमनात आधार विधान ेगहृीत धरललेी -------- 

     अ) असतात   ब) नसतात   क) दोन्हीही 

२) ----------- ला विगमनात्मक विचार पद्धतीचा वनमााता मानल ेजात े. 

      अ) वमल्ल    ब) ऍररस्टोटल     क) बकेन 

३) विगमनात्मक अनमुानाच े---------प्रकार आहते . 

      अ) दोन   ब) तीन   क) पाच 

४) --------- विगमनात घटनचेी मोजदाद करून प्रत्यके अनमुान पनु्हा-पनु्हा यते असले तर 

त्याच ेसामान्यीकरण केल ेजात. 

      अ) केिल गणनात्मक    ब) साम्यानमुान    क) िजै्ञावनक विगत  



५) --------- विगमनात नसुती सखं्या मोजनू चालत नाही. 

      अ) केिल गणनात्मक     ब ) साम्यानमुत     क) िजै्ञावनक विगमन 

६) िस्त ु- िस्तुत असणारा सारखपेणा म्हणज े---------होय . 

     अ ) केिल  गणनात्मक     ब ) साम्यानमुान     क ) शास्त्रीय विगमन 

७) साम्यानमुानात कमीत-कमी ---------िस्त ुआिश्यक असतात . 

      अ ) एक   ब ) दोन    क ) तीन 

८) शास्त्रीय विगमनाची पवहली अिस्था ---------- आह.े 

      अ ) व्याख्या    ब ) वनरीक्षण    क ) स्पष्टीकरण 

९) शास्त्रीय विगमनाची शिेटची अिस्था --------आह े. 

      अ ) व्याख्या     ब ) वनरीक्षण    क ) स्पष्टीकरण 

१०) विगमनाच ेपवहल ेगहृीत तत्ि -------- आह.े 

     अ ) कायाकारणभाि     ब ) वनसगासमरूपता   क ) अ  ि  ब  यापकैी कोणतहेी नाही . 

११) कारण असले तर काया घडत ेह ेविधान --------आह े. 

    अ ) बरोबर    ब ) चकू    क ) दोन्हीही 

१२) विगमनाच ेदसुरे गहृीत तत्ि --------- आह.े 

    अ ) कायाकारणभाि    ब ) वनसगासमरूपता   क ) अ ि ब यापकैी कोणतहेी नाही . 

१३) िजै्ञावनक सशंोधनाच ेिास्तविक आधार -------आवण-------आह े. 



    अ ) वनरीक्षण आवण प्रयोग    ब) प्रयोग आवण वनरीक्षण    क )अ ि ब  दोन्हीही 

१४) मनामध्य ेएखादी गोष्ट ठेिण ेम्हणज े--------- होय . 

    अ ) वसद्धता    ब ) वनरीक्षण    क ) प्रयोग 

१५) वनरीक्षण ही ------- प्रक्रिया आह े. 

    अ ) मानवसक    ब ) शाररीक   क ) सामावजक 

१६) -------- ला प्रायोवगक वनरीक्षण अस ेम्हणतात . 

   अ ) वनरीक्षण    ब ) प्रयोग   क ) स्पष्टीकरण 

१७) शासकीय वनयम बधंन कारक असतात . 

   अ ) मावहत नाही   ब ) बरोबर    क ) चकू 

१८) तका शास्त्र , नीवतशास्त्र , सौंदयाशास्त्र या शास्त्रातील वनयमाला --------- म्हणतात . 

     अ ) शासकीय वनयम    ब ) वनसगािादी वनयम    क ) आदशािादी वनयम 

१९) कायाकारनतचे े तत्ि वनसगाएकविधतचे ेतत्ि ह ेदोन तत्ि ---------- शास्त्रामध्य ेगहृीत 

धरून िाटचाल करतात . 

      अ ) शासकीय    ब ) नसैर्गगक   क ) आदशािादी 

२०) वनसगा वनयमांच ेएकूण प्रकार -------- आहते . 

      अ ) एक   ब ) दोन   क ) तीन 

२१) --------- कल्पनवेशिाय सशंोधनाला आरंभ होत नाही . 



      अ ) वसद्धातं कल्पना     ब ) वनरीक्षण     क ) प्रयोग 

२२) वसद्धातं कल्पना िस्तिूर आधारललेी असािी ह ेविधान --------- आह.े 

    अ ) सत्य    ब ) असत्य    क ) दोन्हीही 

२ ] एका वाक्यात उत्तरे ललहा. 

१) विगमन म्हणज ेकाय? 

२) वनगमन म्हणज ेकाय? 

३) विगमणात्मक  अनमुानाच ेतीन प्रकार सागंा . 

४) विगमणात्मक विचार पद्धतीचा वनमााता कोण ? 

५) केिळ गणनात्मक विगमन म्हणज ेकाय? 

६) डार्गिनचा वनयम कोणता? 

७) साम्यानमुान म्हणज ेकाय?  . 

८) वमल्लन ेसावंगतललेी साम्यानमुानाची व्याख्या द्या . 

९) शास्त्रीय विगमन कशास म्हणतात ? 

१०) विश्लषेण म्हणज ेकाय? 

११) वसद्धातं कल्पना म्हणज ेकाय? 

१२) विगमनाच ेपवहल ेआधार तत्ि कोणत?े 

१३) विगमनाच ेप्रमखु ध्यये कोणत े? 



१४) वनरीक्षण म्हणज ेकाय? 

१५) प्रयोग म्हणज ेकाय ? 

१६) वसद्धातं कल्पनचेी व्याख्या द्या 

१७) वनयम या शब्दाचा व्युत्पत्ती शास्त्रानसुार अथा काय होत? 

१८) वनयम म्हणज ेकाय? 

१९) शासकीय वनयम कशाला म्हणतात ? 

२०) आदशािादी शास्त्र ेकोणती ? 

२१) वनसगा वनयम म्हणज ेकाय? 

२२) अनभुिजन्य वनयम कशाला म्हणतात? 

२३) तदभि वनयमात कोणत्या वनयमाच ेरूपातंर होत?े 

२४) वनरपिाद वनयम कशाला म्हणायच े? 

२५) स्पष्टीकरण म्हणज ेकाय ? 

२६) विश्लषेणाच ेदोन प्रकार कोणत?े 

 प्रश्न ३) रटपा वलहा.   

१) केिल गणनात्मक विगमन 

२) साम्यानमुान 

३) िजै्ञावनक विगमन 



४) वनरीक्षण 

५) कायाकारणभाि 

६) वनसगासमरूपता 

७) वनरीक्षणाची िवैशष्ट्य े

८) वनरीक्षणाच ेदोष 

९) प्रयोगाच ेफायद े

१०) प्रयोगाच्या मयाादा 

११) वनसगा वनयम 

१२) वनयमाचं ेप्रकार 

१३) वनसगा वनयमांच ेप्रकार 

१४) िजै्ञावनक उपिादन 

१५) िजै्ञावनक उपिादनाच ेप्रकार 

१६) अभ्यपुगम / वसद्धातंकल्पना 

१७) वसद्धातं कल्पनचे ेस्िरूप 

१८) शासकीय वनयम 

१९) यकु्त अनमुानाच्या अटी 

२०) अभ्यपुगमाची प्रवचती ि वसद्धता 



 

 

प्रश्न ४) थोडक्यात उत्तरे  वलहा.   

१) विगामी अनमुान म्हणज ेकाय? 

२) विगामी अनमुानाच ेस्िरूप सागंा ? 

३) विगामी अनमुानाच ेतीन प्रकार सागंा ? 

४) िजै्ञावनक विगमनाच्या सात पायऱ्या सागंा? 

५) वनरीक्षणाच्या साहाय्यकारी पाच प्रकार सागंा? 

६) केिळ गणनात्मक विगमन स्पष्ट करा . 

७) कायाकारणभाि थोडक्यात चचाा करा. 

८) वनसगासमरूपतचे ेतत्ि यािर सोदाहरण स्पष्ट करा. 

९) वनरीक्षणाची िवैशष्ट्य ेसागंा . 

१०) वनरीक्षणाच ेदोष कोणत ेआहते ? 

११) प्रयोगाच ेफायद े- तोटे कोणत?े 

१२) वसद्धातं कल्पनचेी व्याख्या ि स्िरूप स्पष्ट करा. 

१३) यकु्त अनमुानाच्या अटी  कोणत्या आहते? 

१४) अभ्यपुगमाची प्रवचती ि वसद्धता यातील फरक सागंा . 



१५) वनयमाचा अथा काय? 

१६) वनयमाच ेप्रकार कोणत?े 

१७) वनसगा वनयमांच ेप्रकार सागंा? 

१८) िजै्ञावनक उपिादनाच ेप्रकार थोडक्यात सागंा? 

 

 प्रश्न ५)   दीघोत्तरी प्रश्न  

१) विगामी अनमुान म्हणज ेकाय? विगामी अनमुानाच ेस्िरूप ि प्रकार स््ष्ट करा. 

२) विगामी अनमुान म्हणज ेकाय ते सागंून िजै्ञावनक विगमनाच्या पायऱ्या सागंा? 

३) विगमनाची दोन गहृीत तत्ि ेसविस्तर स्पष्ट करा . 

४) वनरीक्षण म्हणज ेकाय सागंनू वनरीक्षणाची िवैशष्ट्य ेि तका दोष सागंा? 

५) वनरीक्षण ि प्रयोग या दोन्हींच ेफायद ेतोटे सागंा? 

६) वसद्धातं कल्पनचेी व्याख्या ि स्िरूप सागंनू अभ्यपुगमाची प्रवचती ि वसद्धता थोडक्यात 

सागंा? 

७) वनयम म्हणज ेकाय ? वनयमाचा अथा ि प्रकार सागंा? 

८) वनयम म्हणज ेकाय ? वनसगा वनयमांच ेप्रकार सागंा? 

९) िजै्ञावनक उपिादन म्हणज ेकाय? त ेसागंनू िजै्ञावनक उपिादनाच ेप्रकार स्पष्ट करा? 

 


