पोलीस भरती : मराठी व्याकरण : सराव प्रश्नसंच
(ववषय घटक : नाम)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.खालीलपैकी भाववाचक नाम ओळखा.
१) सचिन
२) स द
ौं र्य
३) म र्य
४) पुस्तक
स्पष्टीकरण : सचिन – चिशेषनाम, पुस्तक – सामान्यनाम, म र्य – चिशेषनाम
2. खालील वाक्यात विलेला अधोरे खखत शब्द कोणते कायय करतो ते सांगा.
‘‘िशरथाने कैकयीला िोन वर विले.”
१) नाम
२) चिर्ापद
३) शब्दर्ोगी अव्यि
४) चिशेषण
स्पष्टीकरण : ‘िर’ हे भाििािक नाम आहे . ‘िर’ हा शब्द चिर्ापद, चिर्ाचिशेषण अव्यर् म्हणून
िापरता र्ेते.
3. वमठामुळे जेवणाची रुची वाढते. – या वाक्यात वकती नामे आहेत?
1) 4
2) 3
3) 2
4) 1
स्पष्टीकरण : चमठामुळे जेिणािी रुिी िाढते . – र्ा िाक्यामध्ये ३ नामे आहे त. मीठ, जेिण, रुिी.
4. ‘सवमती’ हे नाम कोणत्या प्रकारचे नाम आहे?
१) चिशेषनाम
२) धमीिािक नाम
३) भाििािक नाम
४) सामान्यनाम
स्पष्टीकरण : सामान्य नाम : एकाि गटातील प्रत्येक िस्तूला समान गुणधमाां मुळे जे एकि नाम चदले जाते
त्याला ‘सामान्यनाम’ असे म्हणतात. सामान्य नाम त्या जातीतील प्रत्येक घटकासाठी िापरले जाते .
उदा. कापड, पीठ, पाणी, सोने इ.

5. खालीलपैकी ववशेषनाम कोणते
१) पियत
२) माणूस
३) भारत
४) मुलगी
स्पष्टीकरण : चिशेषनाम : चिशेषनाम हे ठे िलेले नाि असते . चिशेषनाम हे एकििनी असते .
6. पुढीलपैकी कोणते ववशेषनाम नाही?
गंगा, वहमांशु, घर, वहमालय, पुणे, रामा
१) गौंगा
२) घर
३) चहमालर्
४) रामा
स्पष्टीकरण : चिशेषनाम – एखाद्या नामातून एका चिचशष्ट व्यक्तीिा, प्राण्यािा अथिा िस्तूिा बोध होत असेल
तर अशा नामास ‘चिशेषनाम’ असे म्हणतात. ते एका घटकापुरते मर्ाय चदत असते .
7. पुढीलपैकी भाववाचक नामाचा पयायय ओळखा.
१) अहमदनगर
२) सह्याद्री
३) गोडिा
४) गौंगा
स्पष्टीकरण : भाििािक नाम : ज्या नामामधून भाि दशयचिला जातो, त्यास भाििािक नाम
म्हणतात.
8. कोणतेही ववशेषनाम…………..असते.
१) अनेकििनी
२) ििनहीन
३) एकििनी
४) सामान्यनाम
स्पष्टीकरण : ज्या नामाने जातीिा बोध होत नसून त्या जातीतील एका चिचशष्ट व्यक्तीिा, प्राण्यािा चकौंिा
िस्तूिा बोध होतो, त्यास चिशेषनाम म्हणतात.
उदा. गणेश, रामा, मोहन, सुनीता
9. प्रत्यक्षात असणाऱ्या अथवा कल्पनेने जाणलेल्या वस्तंना वकंवा त्यांच्या गुणधमाांना विलेली जी नावे
असतात त्यांना व्याकरणात काय म्हणतात?
१) सियनामे
२) चिशेषणे
३) नामे
४) चिर्ापदे

10. माधुरी, संगीता, तारा, अशा, िीवपका, गौरी या ववशेषनामांचे मुलगी हे कोणते नाम आहे ?
१) भाििािक नाम
२) सामान्यनाम
३) धमयिािक नाम
४) चिर्ाचिशेषण
स्पष्टीकरण : सामान्यनाम हे एका जातीतील प्रत्येक घटकासाठी िापरले जाते .
11. गांभीयय , माधुयय, शौयय , धैयय, चातुयय हे कोणत्या प्रकारचे नाम आहे?
१) चिशेषनाम
२) सामान्यनाम
३) भाििािक नाम
४) पदाथयिािक नाम
स्पष्टीकरण : ज्या नामाने प्राणी चकौंिा िस्तू र्ाौं च्यामध्ये असलेला गुणधमय चकौंिा भाि र्ाौं िा बोध होतो त्याला
भाििािक नाम म्हणतात.
12. 'प्रामावणकपणा' हे कोणते नाम आहे ?
१) सामान्यनाम
२) चिशेषनाम
३) भाििािक नाम
४) पदाथयिािक नाम
स्पष्टीकरण : भाििािक नामाौं िे तीन गट पडतात. स्थथतीदशयक – गररबी, स्वातौंत्र्य; गुणदशयक – स द
ौं र्य ,
प्रामाचणकपणा; कृचतदशयक – िोरी, िळिळ

13. सामान्यनामे व ववशेषनामे यांना ‘आई’, ‘ई’, ‘की’, ‘वगरी’, ‘त्व’, ‘पण’, ‘पणा’, ‘वा’, ‘वी’ – यासारखे
प्रत्यय लावतन………. नामे तयार करता येतात.

१) भाििािक
२) समुदार्िािक
३) चिशेषनाम
४) काल्पचनक
14. उिार – या ववशेषणापासतन भाववाचक नाम तयार करण्यासाठी कोणते प्रत्यय उपयोगात येतात?
१) र्, ता
२) ई, त्व
३) ई, पणा
४) र्, ई
स्पष्टीकरण : गुणधमय ि भाि दशयचिणाऱ्र्ा शब्दाौं ना भाििािक नामे म्हणतात. र् प्रत्यर् – उदार – औदार्य, ता
– प्रत्यर् – उदार – उदारता

15. नामाचे मुख्य प्रकार वकती?
१) िार
२) आठ
३) सहा
४) र्ापैकी नाही
स्पष्टीकरण : नामािे मुख्य तीन प्रकार पडतात – सामान्यनाम, चिशेषनाम, भाििािक नाम
16. कोणते सामान्य नाम नाही?

१) कळप
२) िगय
३) कापड
४) चहमालर्
स्पष्टीकरण : चहमालर् हे चिशेषनाम आहे . इतर सिय पर्ाय र् सामान्यनामे आहे त.
17. खालीलपैकी भाववाचक नाम ओळखा.
१) गरीब
२) श्रीमौंत
३) गररबी
४) गौंभीर
स्पष्टीकरण : भाििािक नाम : गुणधमय ि भाि दशयचिणाऱ्र्ा शब्दाौं ना भाििािक नामे/धमीिािक नामे
म्हणतात. भाििािक नामािे प्रकार – स्थथतीदशयक, गुणदशयक, कृचतदशयक
18. खालील वाक्यातील अधोरे खखत शब्दाची जात ओळखा.
वसंह हा शतर प्राणी आहे.
१) सामान्यनाम
२) भाििािक नाम
३) चिशेषण
४) सियनाम
स्पष्टीकरण : एकाि गटातील प्रत्येक िस्तूला समान गुणधमाय मुळे ते एकि नाम चदले जाते त्याला
‘सामान्यनाम’ असे म्हणतात. सामान्यनामािे अनेकििन होते .
19. खालील पयाययांततन भाववाचक नाम ओळखा.
१) गित
२) गार्
३) चमत्रत्व
४) चहमालर्
स्पष्टीकरण : भाििािक नाम : त्याला स्पशय करता र्ेत नाही, डोळ्ाौंनी पाहता र्ेत नाही, िि घेता र्ेत नाही,
अशा कल्पनेने मानलेल्या गुण, अिथथा ि कृती र्ाौं च्या नामाौं ना भाििािक नामे म्हणतात.

20. तुमचा मुलगा कंु भकणयच विसतो. अधोरे खखत शब्दाची जात ओळखा.
१) भाििािक नाम
२) सामान्यनाम
३) सियनाम
४) चिशेषण
स्पष्टीकरण : कुौंभकणय हे एक चिशेषनाम आहे . मात्र चदलेल्या िाक्यात त्यािा िापर सामान्यनाम म्हणून
करण्यात आला आहे . चिशेषनाम व्यस्क्तिािक असते तर सामान्यनाम जाचतिािक असते .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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