
सराव प्रश्न पत्रिका 
त्रवषय: राज्यशास्त्र 

बी. ए. ततृीय वषष सि सहावे 
 

1   ---------  माांनी वलवप्रथभ आांतययाष्ट्रीम शा ळब्दप्रमोग केरा . 
अ. भॉगथेा फ. प्रेटो जेयेभी क. फेंथभ ड. माऩैकी नाशी 
उत्तर: जेयेभी फेंथभ 

  

२. ------माांनी एकोणणवाव्मा ळतकाच्मा वुरुलातीरा आांतययाष्ट्रीम वांफांधालय ऩुस्तक लरहशरे . 
 अ. ऩाररयांळ फ. फस्टाडव यवेर क. प्रोपेवय रयचडव  ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय ऩाॅॎर रयांळ 

 

३. आांतययाष्ट्रीम वांफांध शा वलऴम लळकलण्माव ----- मा वलद्याऩीठात वलवप्रथभ वुरुलात 
झारी. 
अ. फाॅॎन फ. कें विज क. लेल्व ड. माऩैकी नाशी 
उत्तर लेल्व 

 

४. एका याज्माने दवुऱ्मा याज्माळी कळा प्रकायचे वांफांध ठेलाले माची चचाव -----मा 
वलचायलांताच्मा ग्रांथात केरी आशे. 
अ. फजवे फ. भनू क. ॲरयस्टॉटर ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय: अरयस्टोटर 

 

५. इवलीवन----- भध्मे आांतययाष्ट्रीम वांफांध शा वलऴम इांग्रांडभधीर लेल्व मा वलद्याऩीठात 
लळकलण्माव वुरुलात झारी. 
अ. 1919 फ. 1920 क. 1930  ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय1919 

 

६. आांतययाष्ट्रीम वांफांधाचे जनक------ माांना वांफोधरे जाते.  
अ. केटरीन फ. शॎन्व भागथेा क. ऩाॅॎर रयांळ ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय शॎन्व भागने्था 
 



७. ----- माांच्मा भते आांतययाष्ट्रीम वांफांध म्शणजे वते्तवाठी चाररेरा वांघऴव शोम.  
अ. ॲरयस्टॉटर फ. भागथेा क. प्रेटो ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय भागने्था 
 

८. ------ माांनी आांतययाष्ट्रीम याजकायणाकडे वत्तालादी दृविकोनातून ऩाहशरे.  
अ. यवेर फ. भागथेा क. कौहटल्म ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय भोगथेा 
 

९. ------ शा लवद्ाांत आदळवलादी लवद्ाांताळी अलधक वलवांगत आशे.  

अ. लास्तललादी फ. खेऱ लवद्ाांत क. व्मलस्था लादी ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय लास्तललादी 
 

१० ---- शा लास्तललादाचा जनक भानरा जातो. 
अ. यळेर फ. भोगथेा क. केटरीन ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय भागने्था 
 

११. भागथेा माांनी ------ मा ग्रांथात लास्तललादी लवद्ाांताची भाांडणी केरी.  
अ. ऩॉलरहटक्व अभोंग नेळन्व फ. वोळर कॉन्रॎक्ट क. दाव कॎ वऩटर ड. माऩैकी नाशी  

उत्तय ऩॉलरहटक्व अभोंग नेळन्व 

 

१२. ------ वत्ता म्शणजे इतयाांचे लतवन लनमांवित कयण्माची षभता शोम शे वलधान   माांनी केरे आशे. 
 अ. भागथेा फ. फजवे क. राॅॎवलेर ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय भाॅॎगने्था 
 

१३. लास्तललादी जागलतक ळाांततेचे ऩेषा -----रा अलधक भशत्त्ल देतात.  
अ. याजनम फ. भानलता क. याष्ट्रीम हशत ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय याष्ट्रीम हशत 

 

१४. वलव भाणवे ल वलव याज्म वते्तवाठी वांघऴव कयतात शे वलधान माांचे आशे. 
अ. आदळवलादी फ. लास्तललादी क. व्मलस्था लादी ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय लास्तललादी 
 



१५. खेऱ लवद्ाांताचा वलकाव शोण्माव----- भध्मे प्रायांब झारा.  
अ. १७१० फ. १820 क. 1930 ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय वतयाळे दशा 
 

१६. ------- मा गणणतसाांनी मुद्नीती च्मा दृविकोनातून खेऱ लवद्ाांताची भाांडणी केरी.   
अ. लरफलनव फ. लेफस्टय क. ईस्टन ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय लरफलनव 

 

१७. 1928 भध्मे खेऱ लवद्ाांताची उऩमुक्तता ------माांनी प्रलतऩाहदत केरी.   
अ. जॉन व्शाॅॎन न्मूभन फ. लाॅेल्वे क. क्राउड ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय  जाॅॎन व्शाॅॎन न्मुभन 

 

१८. १९४४ भध्मे खेऱ लवद्ाांत अथवळास्त्रीम दृविकोनातून ------माांनी वलकलवत केरा.  
अ. ळुबभ  ळुवलक फ. न्मूभन ल आॅॎस्कय भागवन्स्टनव क. ववेर ल ऩाॅॎर रयांळ ड. माऩैकी 
नाशी 
उत्तय न्मुभन ल आॅॎस्कय भाॅॎगवन्वटनव 
 

१९. आांतययाष्ट्रीम याजकायणाचा खेऱ लवद्ाांत वलकलवत कयण्माचे श्रमे---- माांना हदरे जाते.  
अ. भाटीन ळुफीक ल कारव ड्लाॅॎईळ फ. क्राऊड क. माऩैकी नाश 

उत्तयभाटीन ळुफीक ल कारव ड्लाॅॎईळ 

 

२० जेव्शा खेऱातीर एक ऩष दवुऱ्मा ऩषारा ऩूणवऩणे नि करून वलजम शोतो तेव्शा त्मा 
ऩरयणस्थतीरा ----मोग खेऱ अवे म्शटरे जाते. 
 अ. अळून्म फ. ळून्म क. आलयीत ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय ळुन्म 

   

२१. ----- माांनी आांतययाष्ट्रीम वांफांध आरा ळक्ती वांघऴावचे याजकायण अवे म्शटरे आशे . 
अ. भगथेा फ. लाईट क. फगव ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय भोगवथा 
 



२२. वत्ता वांतुरनशी गोंधऱ भाजलणायी वांकल्ऩना आशे अवे ----माांनी म्शटरे आशे.  
अ. शाटवभन फ. लाईट क. क्राऊड ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय लाईट 

 

२३. वत्ता वांतुरनात -----याष्ट्राांना पायवे भशत्त्ल नवते. 
अ. भोठ्मा फ. रशान क. ळवक्तळारी ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय रशान 

 

२४. वलवप्रथभ वत्ता वांतुरन वांकल्ऩनेची वैद्ाांलतक भाांडणी त्माांनी केरी  
 अ. फनावडाॅे रुलवराई फ. फकव  क. भाॅॎगने्था ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय फनावडाॅे रुलवराई 

 

२४. ------ माांच्मा भते आांतययाष्ट्रीम वांफांध णस्थय स्लरूऩाचे ठेलणे म्शणजे वत्ता वांतुरन शोम.  
अ. ऩाहकव न्व फ. श्वातझवन  फजवय क. कॎ टरीन ड. माऩैकी नाशी  

उत्तयश्वातझवन फजवय 

 

२५. वत्ता वांतुरन शी ----स्लरूऩाची व्मलस्था आशे. 
अ. नैवलगवक फ. कृविभ क. उऩजत ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय कृविभ 

 

२६. वत्ता वांतुरन शे याष्ट्राचा खेऱ आशे अवे भानरे जाते.  
अ. प्रफऱ फ. रशान क. दफुवर ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय प्रफऱ 

 

२६.रोकळाशीलादी वलचायवयणीच्मा याष्ट्रावाठी वत्ता वांतुरन व्मलस्था अवते.  
अ. अनुकूर फ. प्रलतकूर क.गलतळीर ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय प्रलतकूर 

 

२७. दवुऱ्मा भशामुद्ानांतय वत्ता वांतुरन ना भध्मे ----मा याष्ट्राांनी वलावलधक वशबाग 
नोंदलरा. 
अ. बायत-ऩाक फ. अभेरयका ल यलळमा क. जऩान ल चीन ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय अभेरयका ल यलळमा 



२८. ऩययाष्ट्र धोयण लनधावयण माफाफत याज्मारा वल्रा देताना याज्माचा वलस्ताय कयाला 
अवे----- माांनी वाांलगतरे. 
अ. प्रेटो फ. भॎकीव्शेरी क. अरयस्टॉटर ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय भॎकेव्शरी 
 

 २९. एकावाठी अनेकाांनी अनेक मावाठी प्रत्मेक शे -------चे व्मालशारयक स्लरूऩ आशे. 
अ. वत्ता वांतुरन फ. वाभूहशक वुयणषतता क. ळस्त्रवांधी ड. माऩैकी नाशी  

उत्तय वाभूहशक वुयणषतता 
 

३० ऩहशल्मा भशामुद्ानांतय--------- ने वाभूहशक वुयणषतेवाठी ऩुढाकाय घेतरा  

अ. याष्ट्र वांघ फ. वांमुक्त याष्ट्र क. वांघ जनवांघ ड. माऩैकी नाशी  

आ. उत्तय याष्ट्रवांघ 

 

३१. ---------- च्मा  चौदा करभी वलचायवयणीत वाभूहशक वुयणषतेचे तत्ल वाऩडते. 
अ. लॉलळांग्टन फ. लुड्रो वलल्वन क. जेपयवन ड. माऩैकी नाशी  

उत्तय लुड्रो वलल्वन 

 

३२. वाभूहशक वुयणषतते भध्मे----------- वलचायवयणीरा  कोणतेशी स्थान नवते. 
अ. उदायभतलाद फ. तटस्थ क. एकवांघ ड. माऩैकी नाशी  

उत्तय तठस्थ 

 

३३. प्रत्मेक याष्ट्र वाभूहशक वुयषा व्मलस्थेत एकभेकाांप्रती------- अवते. 
अ. फाांधीर फ. प्रलतस्ऩधी क. वलरुद् ड. माऩैकी नाशी  

उत्तय फाांधीर 

 

३४. वाभूहशक वुयणषत इथे भध्मे वलव याष्ट्र वभजरी जातात. 
अ. दफुवर फ. प्रफऱ क. वभान ड. माऩैकी नाशी  

उत्तय वभान ऩु 
 

३५. वाभूहशक वुयषतेच्मा व्मलणस्थत याष्ट्राचे--------  जऩण्माचा प्रमत्न केरा जातो. 
अ. वांऩत्ती फ. वालवबौभ वत्ता क. वलश्वाव ड. माऩैकी नाशी  

उत्तय वालवबौभ वत्ता  



३६. -------भध्मे याष्ट्रवांघाची स्थाऩना झारी. 
अ. 1918 फ. 1919 क. 1920 ड. माऩैकी नाशी  

उत्तय 1920 

 

३७. वाभूहशक वुयणषतेचे भुऱे ----------लय भमावदा मेतात. 
अ. याष्ट्रीम हशत फ. नकायालधकाय क. कामदे ड. माऩैकी नाशी  

उत्तय नकायालधकाय ऩुढे ऩुढे वाभाणजक वुयणषतता वलचायवयणी वलयोध कयते उदायभतलाद 
अलरप्ततालाद बाांडलरलाद माऩैकी नाशी उत्तय अलरप्ततालाद 

 

४०. ------------ शा एक आांतययाष्ट्रीम स्लरूऩाचा प्रश्न आशे. 
अ. नषरलाद फ. दशळतलाद क. जालतलाद ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय दशळतलाद 

 

४१. ------------ एक दशळतलादी वांघटना आशे. 
अ. लवभी फ. नाटो क. वीटो ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय लवभी 
 

४२. दशळतलादाचे एक प्रभुख कायण म्शणजे शोम.  
अ. नैलतकता फ. धभाांधता क. वलश्वाव ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय धभाांधता 
 

४३ अनेकदा फेयोजगाय तरुण -------- कडे लऱतात. 
अ. लळषण फ. दशळतलाद क. नैलतकते ड. माऩैकी नाशी  

उत्तय दशळतलाद 

 

४४. ---------- हदनाांक रा दशळतलाद्याांनी न्मूमॉकव च्मा जागलतक व्माऩाय कें द्रालय शल्रा केरा . 
अ. 11 वप्टेंफय 2001 फ. 12 हडवेंफय 2011 क. 10 वप्टेंफय 2001 ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय 11 वप्टेंफय २००१ 
 

४५. भानली शक्काची घोऴणा-------- योजी कयण्मात आरी. 
अ. 10 हडवेंफय 1940 फ. 10 हडवेंफय 1947 क. 10 हडवेंफय 1948 ड. माऩैकी नाशी 

 उत्तय 10 हडवेंफय 1948 



४६. बायतात भानली शक्क आमोगाची स्थाऩना -------- भध्मे झारी. 
अ. 1920 फ. 1948 क. 1993 ड. माऩैकी नाशी  

उत्तय 1993 

 

४७. जीलन जगण्माच अलधकाय ----------अलधकाय शोम. 
अ. नैवलगवक फ. कामदेळीय क.  भूरबूत ड. माऩैकी नाशी  

उत्तय नैवलगवक 

 

४८. भानलालधकायाच्मा जाशीयनाम्मात एकूण -------करभे आशेत. 
अ. 30 फ. 3 क. 32 ड. माऩैकी नाशी  

उत्तय 30 

 

४९. भानली अलधकायाचे स्लरूऩ------ आशे. 
अ. देळाऩुयते फ. वालवविक क. याज्माऩुयते ड. माऩैकी नाशी  

उत्तय वालवविक 

 

५०. भानलालधकाय काऱानुवाय--------- अवतात. 
अ. ऩरयलतवनळीर फ. णस्थतीळीर क. भमावहदत ड. माऩैकी नाशी  

उत्तय ऩरयलतवनळीर  

 

५१. आांतययाष्ट्रीम वांफांध मा सानळाखेत च्मा अभ्माव ------मा देळात स्लतांिऩणे वुरुलात 
झारी. 
अ. यलळमा फ. अभेरयका क. इांग्रांड ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय अभेरयका 
 

५२. अभेरयका वलद्याऩीठाांभध्मे वुरुलातीच्मा कारखांडात आांतययाष्ट्रीम वांफांध शा वलऴम -------
वलऴमाचे प्राध्माऩक लळकलीत अवत. 
अ. इलतशाव फ. वभाजळास्त्र क. याज्मळास्त्र ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय इलतशाव 

 
 



 

५३. आांतययाष्ट्रीम वांफांध शी एक -----ळाखा भानरी जाते .  
अ. करा फ. वलसान क. लाणणज्म ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय करा  
 

---------- च्मा भते  दशळतलाद शे एक दधुायी ळस्त्र आशे  

अ. ऩोर वलणल्कन्वन फ. भागथेा क. जेंहकां व ड. माऩैकी नाशी 
उत्तय ऩोर वलणल्कन्वन 

 

1. ज्माांचे नाल रयअॎलरझभ लवद्ाांताळी वांफांलधत आशे : (ए) कारव भाक्वव (बी) मार्गेथा (वी) लुड्रो 
वलल्वन  

2. लुड्रो वलल्वन शे वभथवक शोते : (अ) लास्तललाद (फी) यचनालाद (सी) आदशषवाद  

3. आदळवलाद प्राभुख्माने मालय वलश्वाव ठेलतो : (अ) मुद् आणण वांघऴव ( ब) व्यापार आणि 
सहकार (क) ळीतमुद्  

4. मथाथवलाद प्राभुख्माने मालय वलश्वाव ठेलतो : (अ) युद्ध आणि संघषष (फ) व्माऩाय आणण 
वशकाय (क) ळीतमुद् 

5. दवु-मा भशामुद्ात विटनचे ऩांतप्रधान कोण शोते : (अ) टोनी ब्रेअय (ब) त्रवन्स्टन 
चर्चषऱ (वी) गॉडवन िाउन  

6. रीग ऑप नेळन्वच्मा स्थाऩनेत भदत कयणाये अभेरयकेचे अध्मष शे शोते : (अ) जॉजव 
लॉलळांग्टन (फी) अिाशभ लरांकन ( सी) वुड्रो त्रवल्सन  

7. क्मूफा प्रषेऩणास्त्र वांकटात कोणत्मा तीन देळाांचा वभालेळ आशे : (ए) मूएवएवआय, 

जभवनी आणण क्मुफा (फी) मूएवएवआय, फ्रान्व आणण मूएवए ( सी) यूएसएसए, क्यूबा 
आणि यूएसए  



8. क्मूफा षेऩणास्त्र वांकटकाऱात क्मुफाचे ऩांतप्रधान शोते : (अ) याऊर कॎ स्रो (बी) फिदेऱ 
कॅ्रो (वी) अनसे्टो गुलाया  

9. ळीतमुद् वुरू झाल्मालय मूएवएवआयचे अध्मष कोण शोते : (ए) व्राहदभीय रेलनन ( बी) 
जोसेि ्टार्ऱन (वी) लनहकता खु्रशे्चल ्

10. अपगाणणस्तानने ___ याज्म म्शणून दीघवकाऱ काभ केरे आशे : (ए) आदळव 
याज्म ( ब) बिर ्टेट (वी) वभाजलादी याज्म  

 

11. कोरयमन मुद् शा बाग शोता : (अ) भशामुद् १ (फ) भशामुद् २ ( सी) शीत युद्धाचा  
 

12. वीरयमा शा अस्लस्थ देळ आशे् (अ) आांतययाष्ट्रीम शस्तषेऩ (फी) गशृमुद् (क) दोन्सही (ए) 

आणि (बी) 


