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िनवडक दहा कथा

अंतगत चाचणी परी ा

सराव पि का
1)दहा पयाची नोट ही कथा कोणाची आहे
1) हमीददलवाई 2) यंकटेश माडगळ
ू कर 3) आनंद िवंगकर 4) यापैक नाही
2 )करीम शेवटी कोणा या या वाटेला येतो ?
1) काका या 2) काक या 3) मामा या 4) मामा या
3) करीम गावाकडे कशासाठी आला होता
1) गौरी-गणपतीला 2) ईदला

3) पो याला 4) यापैक नाही

4)आबासखानचा मल
ु गा िश णासाठी कुठे गेला होता?
1)मुंबई 2)गोवा 3)कोकण 4)सोलापरू
5) करीम या बिहणी ला कोणता आजार झाला होता
1)टीबी 2) यमू ोिनया 3)कॅ सर 4)यापैक नाही
6) दहा पयाची नोट या कथेत गावाकडे कोण एकटी राहत होती
1)काक 2)मामी 3)आई 4)यापैक नाही
7) करीम गावाकडे येताना िकती पैसे सोबत घेऊन आला होता
1)100 2)200 3)300 4)400
8) करीमचा िम कोण होता
1) ीराम 2)गफूर खान 3)अहमद 4)यापैक नाही
9) बाबख
ू ान ची आवडती कॅ सेट कोणती होती
1)तम ना-ए- मिदना 2) फुलवाली 3)कालू क वाल 4)यापैक नाही
10) बाबू खान या ामोफोन मधनू कोण डोकावतो असेल लहानमुलांना वाटले
1)कु ा 2)माजं र 3)ससा 4)िजराफ
11) बाबूखान या ामोफोन या तबकडीतनु शेवटी कोणते वर िनघत असत?
1)तम ना ए मिदना 2)फुलवाली 3)मायनेमइजकालूक वाल

4) यापैक नाही

12) करीम मुबईला जायला िनघाला ते हा या याकडे िकती पैसे िश लक उरलेहोते?
1)दहा पये 2)वीस पये 3)पाच पये 4)काही नाही
13) दर उ हा यात करीम गावी जा यासाठी िकती िदवसाची रजाकाढतो
1)चार-पाच िदवस 2)आठ-पंधरािदवस 3)दोन-तीन िदवस 4)यापैक नाही
14) दर उ हा या या सु ीत करीम दाभोळला जाणा या कोण या बोटीव न जातात?
1) भाऊ याध याव न 2)अिलबाग जहाजाव न 3)दादर टेशन व न 4)यापैक नाही
15) मंबु ईला राहन माझे मन ..........बनले आहे
1) मुदाड

2) चांगले 3) यं ासारखे 4) यापैक नाही

16) क रम ने यानं ा सणासदु ीला पैसेिदले होते या सवाचे करीम वर कसले कज होते?
1)उपकार

2)ऋण

3)दान 4)यापैक नाही

17)) य कोणाला झाला होता ?
1) लहान बिहणीला 2)थोरलीला 3) आईला चार 4)बाबानं ा
18) मोठ् या बिहणीची कु ती पेज कोणी िपली होती ?
1)लहानबिहणीने 2) बाबानं ी 3) भावांनी 4) आईने
19) थोर या बिहणी या खोलीत कोण बसले होते ?
1) आई 2) बाबा 3) लहानबहीण 4) यापैक नाही
20) बायको रडत असतांना अबासखान पु हा काय हणाला?
1) रडायचंकशाला? 2) हसायचं कशाला ?

3) हणायचं कशाला ? 4) यापैक नाही.

21) लहान बिहण आजारी पड यापासनू करीम अितशय सावधापणे घरात ______होता?
1) वावरत

2) व छता पाळत

3) रडत 4) यापैक नाही.

22) अ बास खान _______ओकू लागला?
1) र

2)पाणी 3)यापैक नाही 4)मािहत नाही

23) बाबू खानला कशाची सवय होती?
1) िशक
ं ायचीव पाणी यायची
24) करीमला िकती पये पगार होता?

2) खोकलाची आिण िशकायची

3)डोके दख
ु ीची 4)तपक र ओढायची

1)एकवीस पये 2) पंचवीस पये 3) तीस पये 4)प तीस पये

25) ामोफोन आ यावर कोणाला जा त आनंद होतो?
1) त णानं ा 2)लहानमुलांना

3)शेतक यानं ा 4) हाता यानं ा

26) बाबू खानची आई कुळाकडून काय वसल
ू करायची काय वसल
ू करायची?
1)भात

2)नारळ 3)काजू 4)सपु ारी

27) बाबूखान गावी होता ते हा काय काम करत होता?
1)शेतीत काम करत होता 2)गोवंडी चे काम करत होता 3)काहीचकामकरतन हता 4)यापैक नाही
28) बाबू खानने ामोफोन कुठे ठे वला होता?
1) ओसरीत

2)पडवीत याएकाटेबलावर

3)खो यावर 4)िभंतीवर

29) बाबूखान कशाला घाबरत होता?
1)बोटीतजायला

2)िवमानात जायला 3)रे वेने जायला 4)बस म ये जायला

30) बाबख
ू ान या ामोफोन लावणे के हापासनू बदं के ले?
1) या याविडलां यामृ यूनंतर 2)तोनोकरीला लाग यानंतर 3)तो शेतात जायला लाग यानंतर 4)यापैक नाही
31) शेवटी बाबू खान कोण कुठे राहतो ?
1)मंबु ई

2)इदं ोर

3)भोपाल

4)िद ली

32) अहमद ला कशा चा वासआवडतो?
1)राखेचाविव ेचा 2)मातीचा व शेनाचा

3)रंगाचा आिण पे ोलचा 4) यापैक नाही

33) अहमद क बडी या खरु ाड्यात हात घालतो ते हा या या हाताला काय लागते?
1)सफे दगोलअंड

2)क बडीचे िप लू

3)मोठी क बडी

4)क बडा

34) क बड् या अहमदलापाहतात काय करतात?
1) ओरडतात

2)आपले पंख फडफडतात 3)आरो या मारतात 4)यापैक नाही

35) अहमदला िबि म ला चीएके काळी त डपाठ झालेले काय आठवते?
1)सबक 2) िनरिहम 3)तरतीब

4)यापैक नाही

36) अहमद कुराण वाचायलािशकला असता तर या या त डपाठ काय रािहलं असत?ं
1) सबक

2)तरतीब

3)हदीस आिण दिलल 4)यापैक नाही

37) अहमदने तरतीब त ड पाठ के ली असती तर याने काय समजून घेतले असते?
1) सबक

2)हदीसआिणदलील 3)हारहमाँ 4)यापैक नाही

38) अहमद पठण कर यासाठी कुठे जातो?
1) मिशदीम ये 3)मकतबम ये 3)यापैक नाही 4)मािहती नाही
39) अहमद बक या घेऊन रानाकडे जातो ते हा शाळे त जाणारीसव मुलं या याकडे कोण या नजरे ने पाहतात?
1) तु छतेने पाहतात 2) लागट 3) याची टर उडवतात

4)वरीलपै क सव

40) अहमदला या या विडलाचं े उ े पाणी िपणे आवडते का?
1)नाही

2)हो

3)मािहती नाही

4)यापैक नाही

41) सं याकाळी बक या घेऊन आ यावर आहमदची आई या यासाठी काय करणार असते?
1)अंडा पोला 2)डाळ

3)वरण-भात 4)यापैक नाही

42) आहमदचा बाप अहमदला या यातली िकती भाकरी देतो?
1) पणू भाकरी

2)एकचतकोरभाकरी

3)अध भाकर

4)मािहती नाही

43) अहमद आपली सुटका या टारगट मल
ु ांपासनू कशी क न घेतो?
1) यानं ादगडमा न 2) याचं ा मार खाऊन 3) यां याशी मारामारी क न 4)यापैक नाही
44) या मल
ु ांपासनू सुटका झा यानतं र अहमदला कशाची िवल ण जाणीव होते?
1)मार खा याची

2)दम याची

3)भुकेची

4)उपासमारीची

45) अ दु या कशाची शेती करतो?
1)वां याचीआिणमु याची

2)कापसाची आिण उसाची 3)म याची आिण कापसाची 4)यापैक नाही

46) अ दु याला कुळाकडून म याचा िकती खडं ी भात येत होता?
1)चार खंडी

2)दोनखंडी

३ )पाचखडं ी 4)सात खंडी

47) याजी लावले या रकमेवरील याज घेऊन अ दु या प रि थतीनेकसा झाला होता?
1) गरीब 2)द र ी 3)गबरगडं 4) यापारी
48) अ दु ला या या शेतीत वां याची िकती रोप लावतो?
1)बाराहजार

2)सात हजार 3)सहा हजार 4)पधं रा हजार

49)अ दु ला शेती कर यासाठी कोणाचा स ला घेतो

1)अहमदशफ चा 2) फुफू या मुलाचा 3)वडाराचा 4)यापैक नाही
50) वां याची रोपे लाव यासाठी अ द ु लाला िकती पयेखच येतो
1)तीनशे पये 2)दोनशे पये 3)दीडशे पये 4)शंभर पये
51) अ दु या या शेतात घसु लेलेगाढव अ दु ला कुठे ने या या तयारीत होता?
1) वडारां याकडे 2)क डवाड्यात

3)शेतीत

4) या या घरी

52) अ दु ला या वां या या शेतीची कोणी नासधसू के ली होती
1)कु यानं ी 2)बैलानं ी 3)गाढवानं ी

4)माणसानं ी

53) अहमदगाढव शोध यासाठी कोण या िदशेने िनघाला व ती गाढव कुठे होती?
1) ना यावर 2)िमरजोळी यापूलावर

3)अहमद शफ या शेतीत 4)अ दु या या शेतीत

54) अ दु लाआप या शेतातली वांगे कोण या बाजारपेठेत नेतो?
1)िमरजोळी या बाजारपेठेत 2)िचपळूण याबाजारपेठेत 3)र नािगरी या बाजारपेठेत 4)यापैक नाही
55)सं याकाळी िकती लोकांनी जनाजाकबर थानात आणला?
1) तीस प तीस लोकांनी 2)तीस-चाळीसलोकांनी 3)वीस-तीस लोकांनी 4)पंचवीस-तीस लोकांनी
56) ड गरा या बाजनू े कुंपणावर उडी मा न कोणीक तानात वेश के ला?
1)रसल
ु 2)अहमद 3)मारवाडी

4)यापैक नाही

57)मारवाड्याने रसल
ू ला कफनचे िकती पये िदले?
1)पंचवीस पये 2)प तीस पये 3) वीस पये 4)चाळीस पये
58) म रयम कोणाची प नी होती?
1)झांझीबारवालाशमसू 2) हैदर

3)अहमद 4)यापैक नाही

59) को हा आिण कोक या कथेतील झािं झबारचा शमसू व म रयम याच
ं ी गो कोण या गावचे आहे?
1) िमरजोळीची 2)िचपळूणची 3)िशरळगावाची 4)र नािगरीची
60) को हा आिण कोक या कथेत धतू को हा कोणाला हटलेला आहे
1)हैदर

2)अहमद 3)अ दु ला 4)यापैक नाही

61) कबरी या शेजारी कशाचे झाड होते?
1) बोराचे 2)बाबळी या 3)िचंचेचे 4)यापैक नाही
62) सं याकाळी क तानात ये याआधी रसूलेकुठून खणु ा पाहन ठे व या हो या?
1)कंु पणा या मागनू 2)पलीकड याकंपनीकडून 3)कबर तान या जवळून 4)यापैक नाही

63) क तानात कबर खोद यात यासाठी कबड्डी ची माती कशी होती
1) िचकट व कडक 2)भस
ु भश
ु ीतआिणकोरडी 3)मरु बाड

4)यापैक नाही

64) कबड् डी ची माती रसल
ू कशाने वर फे कत होता?
1)कुदळीने

2)फावड्याने 3)टोप याने 4)यापैक नाही

65) कबर खण यासाठी रसल
ू ने उजेड हणनू कशाचा वापर के ला?
1) काडीपेटीचा

2)बॅटरी

3)मेणब ी 4) यापैक नाही

66) हैदरचा कावेबाबाजपणा गावक यानं ा मािहती होता तर गावकरी या याशी कसे वागत?
1)घाब न 2)दबनू

3)सावधपणाने 4) आणखी काही

67) म रयम ने आद या िदवशी खा यासाठी काय मािगतलं?
1)मा हरं

2)ब िबल 3)मटण 4)यापैक नाही

68) हैदर म रयमशी नीका कर यासाठी म रयम या आईला िकती पये िदले होते?
1)प नास पये 2)शभ
ं र पये

3)दोनशे पये

4)तीनशे पये

69) एका यवहारी◌ी अपणू ाकाची गो याकथेतील नायक कोण या हो टेलम ये राहत होता
1)अँ लो उदू 2)इ लािमयाहो टे ल 3)दापोलीचे हो टेल

4)यापैक नाही

70) एका आ यवहारी अपणू ाकाचीगो या कथेतील नायक दापोलीला ितसरी व चौथीला कुठे िशकत होता?
1) अँ लोउदू◌ू◌ू◌हू ाय कूल 2)दापोली हाय कूल 3)इ लािमया हाय कूल 4)यापैक नाही
71) एका यवहारी अपणू ाकाचे गो या कथेतील नायका या मैि णीचं नावकाय?
1)उमा 2)यापैक नाही

3)शामा

4)रमा

72)एका अ यवहारी अपणू ाकाची गो या कथेतील नायकाचे िकती िश णझाले होते?
1) सातवी 2)चौथी

3)मॕ ीक

4)यापैक नाही

73) एका अ यवहारी अपणू ाकाची गो या कथेतीलनायका या बायको या भावाने िसनेमाची िकती ितखट आणली होती
1)तीन

2) चार

3)पाच 4)दोन

74) बेकार पण कलावंत माणसाची गो या कथेतील कलावंत कोणाला भेटायला येतो?
1) रजाक बोहरी

2)खानसाहेब

3)अहमद साहेब

4)यापैक नाही

75)बेकार पण कलावंत माणसाची गो याकथेतील कलावंत माणसानं ा के हा साखर झोपेतनू उठवतो?

1)सहा वाजता 2)सातवाजता

3)आठ वाजता 4)नऊवाजता

76)बेकार पण कलावंत माणसाची गो या कथेतील कलावंत कशा या आवाजाने भानावर येतो?
1)मोटारी याआवाजाने 2) क या आवाजाने 3)सायकल या घटं ीने

4)दचु ाक या हाॕनने

77)रजाक बोहरी कलावंताला पु हा जेवण कर याचा आ ह करतात का?
1)नाही 2)हो

3)मािहती नाही 4)यापैक नाही

78) या िदवशी कलावतं ाकडे पैसा असतो यािदवशी तो कसा असतो?
1)सख
ु ी असतो

2) दुखी असतो 3)नाराज असतो 4)यापैक नाही

79) रजाक बोहरी या घरी मल
ु गी िकती कप चहा घेऊन येते?
1) तीन -2)चार 3) दोन

4)एक

80) फाळणी या आधी नोकरीत मसु लमानाचं ं परसटेज होतं का?
1)नाही

2)हो

3)यापैक नाही

4)मािहती नाही

81) बेकार कलावंताला सगळेच िदवस रिववार कावाटतात?
1) तो बेकार असतो 2) याला काम नसतं

3)तोिनि य असतो

4)वरीलपै क सव

82) बेकार कलावंत रिववारीिफरायला जाणं का पसंत करतो?
1)तो रकामा असतो हणनू 2) यािदवशी रे वे पासफुकट वापरायला िमळतो हणनू 3) याला फूकट िफरायला िमळते हणनू
वरीलपैक सव
83) बेकार कलावंता या वग मैि णीचं नाव काय आहे?
1)रमा 2) रमा

3)मेघा

4)रीना

84)बेकार कलावंत यवसायान काय आहे?
1) लेखक

2) डॉ टर

3)वक ल

4)यापैक नाही

85) बेकार कलावंताचं नाव काय आहे?
1)करीम

2)अहमद

3) हमीद 4) यापैक नाही

86) बेकार कलावतं ाला लेखक हणनू पैसा कधी िमळाले◌ेला आहे का?
1)नाही

2)हो

3)यापैक नाही

4)मािहती नाही

87)मेघना बेकार कलावतं ाला िकती पया या नोटा देते?
1) दोन पया यापाच

2)पाच पया या दोन 3)एक पया या पाच

4)दहा पयाची एक

4)

88)मोह मदने बेकार कलावंताला िकती पये िदले?
1)पाच पये

2)दहा पये

3)आठ पये

4)सात पये

89) बेकार कलावंत कुठे राहतो?
1) ड िबवली

2)जोगे री

3)क याण

4)मािहती नाही

90) रा यातली कतु ववान िपढीकशाने भारावली गेली आहे?
1) िनराशावादाने

2)उदासीनतेने

3)िवफलतेने 4)यापैक नाही

91) बेकार कलावंत हणजे लेखक आिण मेघा हे कोण या गावचे आहेत,
1) एकाच गावचे 2)वेगवेग या गावाचे 3)मािहती नाही

4)यापैक नाही

92) मेघा वभावाने कशी आहे?
1) हळवी 2)रागट 3)संतापी

4)यापैक नाही

93) हातारा उबेदु ला एकटाच कुठे बसलेला असतो?
1) आसनावर 2)खचु वर 3)पाटावर

4)जिमनीवर

94) हातारा उबेदु या काय ओढत असतो?
1) िबडी

2)िसगारे ट 3)गुडगुडी

4)यापैक नाही

95) उबेदु हाचे घर के वढे आहे?
1) लहान 2)फारमोठे 3)मािहती नाही 4)यापैक नाही
96) अबे द ु हा चा मोठा मल
ु गा कुठे ितकार करताना ाणास मुकला?
1) रजाकाराबं रोबर

2)सल
ु तानबरोबर 3)पािक तानाबरोबर 4)यापैक नाही

97) उबदु याचे वैभव के हा लयास गेल?े
1) िद ली सं थानाचेरणगाडेसं थानातिशरलेते हा 2) याचामुलगा भारतीय सै यात के ला ते हा 3) याची जहािगरी गेली ते हा
4)यापैक नाही
98) उबेदु याने जमीन कशी िमळवली होती?
1) िनजामालाछोकरीअपणक न 2)िनजामाची छोकरी आप या घरात आणनू 3)यापैक नाही 4)मािहती नाही
99) उबेद ु या या मोठ्या मुलाचे नाव काय होते ?
1) रहीम

2) स ि न

3) हमीद 4) अहमद

100) स ि नची बायको कोणासारखी देखणी आिण गोरी होती?

1)रानो

2)बानो

3) यापैक नाही 4)मािहती नाही

