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[Question Bank]
१) खाली दिलेल्या पयाायाांपैकी योग्य पयााय निवडा.
१) Ethics हा शब्द Ethos ह्या ⋯⋯⋯⋯ शब्दावरून आला आहे
अ) ग्रीक

ब) लॅ टिन

क) संस्कृत

२) पाश्चात्य परं परे नुसार नैततक तत्त्वज्ञानाचा उदय ----------

दे शामध्ये झाला.

अ) अमेररका ब) ग्रीस क) भारत
३) नीततशास्र म्हणजे “रूढी अथवा नीततमत्ता यांचे शास्र'' --------अ) ववललयम ललली ब) पॉल्सन ् क) लसन्हा
४) पाश्चात्य नीततशास्राचे प्रणेते --------- आहे
अ) ऍररस्िोिल ब) प्लेिो क) दे कातत
५) नीततशास्र ---------- आचरणाच्या आदशातचे शास्र आहे .
अ) प्राणी ब) वेड्या व्यक्ती क) मानवी
६) Right (योग्य) हा शब्ध -------- भाषेतील Rectus या शब्दापासन
ू आला आहे .

अ) इंगजी

ब) लॉटिन क) संस्कृत

८) नैततक तत्त्वज्ञानाच्या प्रमख
ु -------------- शाखा आहे
अ) तीन

ब) चार

क) पाच

९) यामध्ये --------- ऋण नाही
अ) दे व ऋण ब) वपत ृ ऋण

क) ग्राम ऋण

१०) ऋतची संरक्षण दे वता -------- आहे
अ) वरून

ब)

अग्नी

क) चंद्र

११) ऋषी ऋणास --------------- असे म्हिले जाते
अ) दे व ऋण ब) वपत ृ ऋण क) गरु
ु ऋण
१२) परम पुरुषाथत ----------- आहे
अ)

मोक्ष ब) धमत

क) काम

१३) धमत, अथत -------------- मोक्ष हे चार परु
ु षाथत आहे
अ)

मोक्ष ब) धमत

क) काम

१४) एकूण ----------- वणत मानली जातात
अ) दोन

ब) चार

क)

सहा

१५) जे आचरण नैततक तनमानस
ु ार घडते, ते ------------ असते
अ) अनुचचत

ब) उचचत

क)

दोनःही

१६) प्रलसद्द तत्त्ववेत्ता कान्ि याने कततव्याची ववभागणी ------------ भागात केली आहे
अ) दोन

ब) तीन

क) चार

१७) लशक्षेववषयी ------------ उपपत्या आहे त
अ) दोन

ब) तीन

क) चार

१८) ---------------या उपपत्ती नुसार, लशक्षेचा उद्देश व्यक्तीच्या चाररत्र्यात सध
ु ारणा घडून आणणे,
हा आहे .
अ) प्रततबंधात्मक

ब) सध
ु ारणात्मक

क) प्रततशोधात्मक

१९) ‘करावे तसे भरावे’, हे तत्त्व ------------- उपपत्तीत आहे .
अ) सध
ु ारणात्मक ब) प्रततशोधात्मक

क) प्रततबंधात्मक

२०) गन्
ु हे गाराने ज्या प्रकारचा गन्
ु हा केला आहे त्या प्रकारचा गन्
ु हा इतर लोकांनी करू नये
यासाठी ----------- उपपत्ती आहे .
अ) प्रततबंधात्मक

ब) सध
ु ारणात्मक

क) प्रततशोधात्मक

२१) तनष्काम कमतयोग ही संकल्पना -------------- आहे
अ)

कान्ि

ब) भगवदगीता

क) जैन धमत

२२) 'कमतण्येवाचधकाऱस्ये मा फलेषु कदाचन ' हे वाक्य ------------- चे आहे
अ) लोकमान्य टिळक

ब) भगवदगीता

क) कान्ि

२३) जैन दशतनाचे चौवीसावे ततथंकार ------------- आहे
अ) उमास्वामी

ब) पाश्वतनाथ

क) वधतमान महावीर

२४) जैन दशतनात मोक्ष मागातला -------------- म्हिले आहे
अ) त्रररत्न

ब) स्यादवाद

क) अनेकांतवाद

२५) सद्गगण
ु म्हणजे ज्ञान हे वचन ----------- चे आहे
अ) सॉक्रेटिस

ब) प्लेिो

क) ऍररस्िोिल

२६) ‘स्वेच्छने कोणताही मनुष्य चकु कचे वततन करत नाही ' हे वाक्य ------------ चे आहे
अ) सॉक्रेटिस

ब) प्लेिो

क) ऍररस्िोिल

२७) ग्रीक तत्त्वज्ञानात ऍररस्िोिल हा -------------- लशष्य मानला जातो
अ) सॉक्रेटिस

ब) प्लेिो

क) थेल्स

२८) मल
ू भत
ू सद्गगण
ु टह संकल्पना ----------------- आहे
अ) सॉक्रेटिस

ब) प्लेिो

क) ऍररस्िोिल

२९) ‘तीव्र सख
ु ापेक्षा सौम्ये सख
ु े चांगली’ हे ----------------- वाक्य आहे
अ) सॉक्रेटिस

ब) प्लेिो

क) एवपक्युररयस

३०) प्लेिोचे महत्वाचे ---------------- सद्गण
ु आहे
अ) तीन

ब) चार क) पाच

प्रश्ि २ एका वाक्यात उत्तरे ललहा
१. नीततशास्र म्हणजे काय ?
२. साध्य मल्
ू यांना काय म्हिले जाते?
३. मल्
ू याचे दोन प्रकार कोणते?
४. नैततक तत्वज्ञानाच्या कोणत्याही चार शाखा सांगा ?
५. तनष्काम कमतयोग म्हणजे काय ?
६. जैनांची त्रररत्न संकल्पना सांगा?
७. चार वेद कोणते?
८. भगवतगीतेत मनष्ु याचे कोणते दोन भेद सांचगतले आहे त ?

९. ऋणाचे तीन प्रका रसांगा ?
१०. ऋत म्हणजे काय?
११. चार पुरुषाथत कोणते ?
१२. धमत म्हणजे काय ?
१३. जैनांनी कोणती पाच व्रते सांचगतली आहे त?
१४. प्लेिोचे चार मल
ू भत
ू सदगण
ु कोणते?
१५. सॉक्रेटिसच्या आइचे नाव काय?
१६. 'स्वइच्छे ने कोणताही मनुष्य चुकीचे व अतनष्ठ वततन करत नाही असे कोणी म्हिले आहे ?’
१७. ग्रीक तत्वज्ञानातील कोणतीही एक गरु
ु लशष्य परं परा सांगा ?
१८. धैयत म्हणजे काय?
१९. नीतीशास्रावर पुस्तक ललटहणारा पटहला पाश्चात्य ववचारवंत कोणता ?
२०. अररस्िािलने सांचगतलेल्या न्यायाचे दोन प्रकार कोणते ?
२१. अररस्िोिलने कोणती कल्पना मांडलेली आहे ?
२२) उचचत कशाला म्हणतात?
२३) कांिची कोणती कल्पना प्रलसध आहे ?
२४) कत्ततव्य म्हणजे काय?
२५) न्याय म्हणजे काय?
२६) संकल्प स्वातंत्र्याबाबत नीततशास्रात कोणते तीन लसधांत प्रलसध आहे ?
२७) अबतनच्या मते नीततस्वातंत्र्याची व्याख्या सांगा

२८) प्रततबंधात्मक लशक्षा म्हणजे काय?
२९) सध
ु ारणावादी लशक्षेचा अथत सांगा आहे
३०) ' करावे तसे भरावे ' हे तत्त्वं कोणत्या लशक्षेत

प्रश्ि ३) दिपा ललहा.
१) नैततक तत्त्वज्ञानाचे स्वरूप
२) मल्
ू य संकल्पना
३) नैततक तत्त्वज्ञानाच्या शाखा
४) वणतनात्मक आणण आदशी शास्र
५) अचधनीततशास्र आणण उपयोजजत नीततशास्र
६) ऋत संकल्पना
७) ऋण संकल्पना
८) पुरुषाथत
९) तनष्काम कमतयोग - भगवदगीता
१०) त्रररत्न - जैन दशतन
११) सॉक्रेटिस
१२) प्लेिो - मल
ू भत
ू सदगण
ु
१३) सदगण
ु - ऍररस्िोिल
१४) सदगण
ु संकल्पना

१५) एवपक्युररयस - स्व-सख
ु वाद
१६) यक्
ु त अथवा उचचत
१७) कत्ततव्य
१८) स्वातंत्र्य
१९) लशक्षा
२०) प्रततबंधात्मक उपपत्ती
२१) सध
ु ारणावादी उपपत्ती
२२) प्रततशोध उपपत्ती
२३) लशक्षकांची कत्ततव्य आणण जबाबदारी
२४) ववद्यार्थयांची कत्ततव्य आणण जबाबदारी

प्रश्ि ४) थोडक्यात उत्तरे ललहा.
१) नैततक तत्त्वज्ञानाच्या कोणत्याही तीन व्याख्या सांगा.
२) नीततशास्राचे स्वरूप थोडक्यात सांगा
३) तर्थय म्हणजे काय?
४) मल्
ू य संकल्पनेतील साध्य मल्
ू य आणण साधन मल्
ू य फरक सांगा
५) नैततक तत्त्वज्ञानाच्या प्रमख
ु चार शाखा सांगा.
६) वणतनात्मक

शास्र म्हणजे काय?

७) अचधनीततशास्र आणण उपयोजजत नीततशास्र थोडक्यात माटहती द्या

८) ऋत संकल्पना स्पष्ि करा
९) ऋण संकल्पना स्पष्ि करा
१०) ऋण संकल्पनेतील कोणतेही तीन ऋण सांगा
११) पुरुषाथत ववषयी थोडक्यात माटहती द्या
१२) भगवदगीतेतील

तनष्काम कमतयोग सांगा

१३) तनष्काम कमतयोग म्हणजे काय?
१४) त्रररत्न संकल्पना स्पष्ि करा
१५) जैनांनी सांचगतलेले त्रररत्न कोणते आहे ?
१६) 'सदगण
ु म्हणजे ज्ञान " टह सॉक्रेटिसची उक्ती स्पष्ि करा
१७) प्लेिोची मल
ू भत
ू सदगण
ु संकल्पना थोडक्यात सांगा
१८) प्लेिोने

सांचगतल्याले मल
ू भत
ू सदगण
ु ककती व कोणते?

१९) ऍररस्िोिलची सद्गगण
ु संकल्पना सांगा
२०) एवपक्युररयसचा स्व-सख
ु वाद सांगा
२१) युक्त अथवा उचचत संकल्पना स्पष्ि करा
२२) कत्ततव्य म्हणजे काय
२३) स्वातंत्र्य ववषयी तम
ु चे ववचार सांगा
२४) स्वातंत्र्य संकल्पना स्पष्ि करा
२५) लशक्षेची उपपत्ती ववषयी तुमचे ववचार सांगा
२६) प्रततबंधात्मक उपपत्ती ववषयी माटहती द्या

२७) सध
ु ारणावादी उपपत्ती ववषयी माटहती द्या
२८) प्रततशोध उपपत्ती ववषयी माटहती द्या
२९) लशक्षकांची कत्ततव्य आणण जबाबदारी थोडक्यात सांगा
३०) ववद्यार्थयांची कत्ततव्य आणण जबाबदारी थोडक्यात सांगा

प्रश्ि ५) िीर्घोत्तरी प्रश्ि
१) तुम्ही अभ्यासलेल्या नीततशास्रावर माटहती द्या
२) आपल्या आयष्ु यावर तनतीशाराचा कसा प्रभाव पडत जातो त्यावर चचात करा .
३) नीततशास्र म्हणजे काय? व्याख्या,स्वरूप व शाखा स्पष्ि करा
४) पुरुषाथत संकल्पना स्पष्ि करून ऋत, ऋण, ववषयी माटहती द्या.
५) तनष्काम कमतयोगाचे भगवदगीतेतील महत्त्व ववषद करा
६) जैनांची त्रररत्न संकल्पना सववस्तर स्पष्ि करा
७) सदगण
ु म्हणजे काय? सॉक्रेटिस, प्लेिो, ऍररस्िोिल या तीन ग्रीक तत्ववेत्यांचे सदगण
ु ा
ववषयीचे ववचार सांगा
८) लशक्षेच्या तीन उपपत्त्या स्पष्ि करा
९) लशक्षक आणण ववद्याथी या दोघांची कततव्य आणण जबाबदारी या ववषयी चचात करा

