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Item Text

Option Text 1

Option Text 2

Option Text 3

Option Text 4

संस्कृती हा शब्द इं ग्रजीतील खालीलपै की कोणत्या शब्दाचा प्रततशब्द
आहे .

Nature

Future

Culture

Texture

पाया आतण इमला ' हा तसद्ां त कोणी मांडला

टॉलस्टॉय

दोस्टोव्हस्की

मार्क्स

मॅक्झीम गॉकी

खालीलपैकी अलौकीक अनुभवाचे वैतशष्ट्य कोणते

स्थलकालव्यक्तीसापे स्थल काल
क्ष
व्यक्तीतनरपेक्ष

पू णसतः वस्तु तनष्ठ

पू णसतः व्यक्तीगत

संस्कृती ही सवस सदस्ां साठी ............असते .

वैयक्तक्तक

सामाईक

सापे क्ष

तनरपे क्ष

लेखकाच्या व्यक्तक्तमत्त्व घडणीत खालीलपैकी कोणता घटक महत्वाचा
असतो.

कौटुं तिक
जडणघडण

पयासवरण

तशक्षण

राजकारण

मराठीतील ' कलावाद तवरूद् जीवनवाद ' या वादातील कलावादाचे
प्रणेते कोणास म्हटले जाते

वा.म.जोशी

तव.स. खांडेकर

ना.सी.फडके

श्री.व्यं .केतकर

सातहत्य आतण समाज या दोन्ही संकल्पना कशा स्वरूपाच्या आहे त.

सवसव्यापी

एकपात्री

तिस्तरीय

वेगवेगळया

समाज या संज्ञेिाित हॅ री जॉन्सन यांनी तकती वैतशष्टये सांतगतली आहे त.

एक

चार

पाच

सहा

स्त्रीवादी

आतदवासी

मुक्तिम

सामातजक जातणव' ही संज्ञा कोणत्या सातहत्य प्रवाहातवषयी वापरली जाते . ग्रामीण, दतलत

लेखक कोणत्या माध्यमाच्या आधारे सातहत्याचे लेखन करतो.

भाषा

पे न

नोटिुक

पु स्तक

लेखकाने तलतहलेली कलाकृती श्रेष्ठ कशामुळे ठरते .

मूल्यात्मक लेखन

तनसगस तचत्रण

मानवी जीवन

प्राणी जीवन

लेखकाने तनमासण केलेल्या कलाकृतीच्या केंद्रस्थानी काय असते .

समाज वास्तव

माणू स

तनसगस

प्राणी

सातहत्य म्हणजे भाषेच्या माध्यमाने केलेली कलातनतमसती' असे कोण
म्हणाले ?

स. तश. भावे

पु . तश. रे गे

िा. स. मर्ढे कर

केशवसुत

सातहत्याचा सामातजक दस्तऐवज म्हणून अभ्यास करताना भालचंद्र
नेमाडे यांना कोणती गोष्ट महत्त्वाची वाटते .

समाजातील स्थान व
व्याप्ती

कायस

समाजावर होणारा
पररणाम

सवस िरोिर

सातहत्य आतण समाज यांच्यातील पररवतस नीय संिंध कोणत्या िं िात्मते वर
अवलंिून असतात.

तवशे ष आतण वैतिक

व्यक्तक्त आतण समष्टी

दोन्ही िरोिर

दोन्ही चूक

संज्ञाप्रवाही तं त्राचा वापर करीत सातहत्याचे लेखन कोणी केले आहे .

िा. सी. मर्ढे कर

जेम्स जॉइस

व्हतजसतनया वुल्फ

सवस िरोिर

संस्था, रीततररवाज, कला आतण सातहत्य या लघुसंज्ञा तमळू न कशाची
तनतमसती झाली आहे ?

संस्कृती

मनोरं जन

ग्रंथाची

जीवन

जे आर मॅक्डोनाल्ड यांच्या मते , सदै व संघषास त समाजाच्या अंतरं गात
तकती शक्ती असतात?

दोन

पाच

दहा

सात

जीवनमूल्यां चे प्रकार कोणते आहे त?

चर

अचर

दोन्ही नाही

दोन्हीही

हररभाऊ आपटे यांनी कोणती सामातजक कादं िरी तलतहली आहे ?

पण लक्षात कोण
घे तो?'

ययाती'

नटसम्राट'

कमला

