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1) ओिी या काव्य प्रकारात कोणी लेखन केलेले आहे? 

1)ज्ञानशे्वर  

2)तुकाराम  

3)एकनाथ  

4)यापैकी नाही  

 

2)जो भंग पाित नाही त्यास काय म्हणतात? 

1)अभगं  

2)ओिी  

3)काव्य  

4)नाटक  

 

3)भक्ताच्या मनातील अथथ भािाचे िणथन ज्यातनू केल ेजाते त्यास काय म्हणतात? 

1) आरती 

2) पूजा  

3)देिालय  

4)मंददर  

 

4)बहरूड असे लोकगीत म्हणजे काय? 

1)भारुड  

2)सुवनत 

 3)गझल  

4)काव्य  

 

5)सुनीत काव्यप्रकार इंग्रजीत किािरून आलेला आहे? 

1)सॉनटे  

2)गजल  

3)भारुड  

4)कीतथन  

 

6)गजल या अरबी िब्दापासून कोणता िब्द मराठीत रूढ झाला? 

1) गझल  

2)सुनीत  

3)कीतथन  

4)भारूड   

 

 

 



7)मुक्तछंद हा काव्य प्रकार मराठी सावहत्यात कोणी रूढ केला? 

1)किी अवनल   

2)इंददरा संत  

3)कुसुमाग्रज 

4) यापैकी नाही  

 

8))माझे विद्यापीठ हा काव्यसंग्रह किी नारायण सुिे यानंी कोणाला अपथण केलेला आह?े 

1) सौ.विरीष प ै

2) ना धो महानोर  

3)िांता िेळके  

4)सुरेि भट 

 

9))नारायण सुिे यांच्या पवहल्या काव्यसंग्रहाचे नाि काय? 

1) ऐसा गा मी ब्रह्मा 

2) माझे विद्यापीठ  

3)नव्या माणसाचे आगमन  

4)गिसलेल्या कविता  

 

10)माझे विद्यापीठ हा नारायण सुिे यांचा दकतिा काव्यसंग्रह आहे? 

1) पवहला 

2) दसुरा  

3)वतसरा 4)चौथा  

 

11)माझे विद्यापीठ हा काव्यसंग्रह कोणी वलवहला आहे? 

1)भालचंद्र नेमाड े 

2)सुरेि भट 

3) ना धो महानोर 

4) नारायण सिुे  

 

12) ना घर होते ना .......  

1) गणगोत  

2)िेत  

3)जेिण  

4)यापैकी नाही 

 

13) चालेल तेिढे पायाखालची .......... होती  

1)घर  

2)दरी  

3)जमीन  

4)नदी  

 

14)'ले,पकड रस्सी हां खेच, डरता ह ैक्या? ह े कोणाचे उद्गार आहते? 

1)किींचे  

2)साहबेांचे  



3)लेखकांचे 

4) याकूब  

 

15)  याकूब किात मारला गलेा? 

1) यात्रेत 

2) बाजारात  

3)बागेत  

4)दगं्यात 

 

16)   इथे........ एक अनुभि,बाकी हजार ग्रंथराज कोलमडून कोसळतात? 

1) सत्य  

2)खोटं  

3)जीिन 

4)मरण 

 

17)माझे विद्यापीठ या कवितेत किीने काय मांडलेले  आह?े 

1) आनंद  

2)मौज 

3) उघडे नागडे िास्ति   

4) यापैकी नाही  

 

18)सत्य या कवितेच ेिाक्य पूणथ करा  

"तेव्हाही रात्र अिीच होती........" 

 1)घुमी 

2) काळी  

3)सुंदर  

4)िांत  

 

19)मुल्लाचा अखेरचा ....... गजर  

1)देिासाठी  

2)अल्ला साठी 

3) देिीसाठी  

4)माणसासाठी 

 

 20)एक कौतुक ....... आले, घर भरल े

1) िांत  

2)जोरात  

3)खळखळत 

4) धडपडत  

 

21)"उद्यापासून ........ काम बघ बाबा"  

1)मलाही  

2)किीलाही 

3) वतलाही 



4) त्यालाही  

 

22) 'एक आम्ही अस ेवनघालो', या कवितेत किी दर िळणािर निे काय करत गेले? 

1)मुक्काम  

2)गाणे  

3)द्वषे  

4)वमत्र  

 

23)जोडलेले काय सोडतानंा ताकमेढ हळहळली? 

1)जीिन  

2)घर 

3)गाि 

4) नाते  

 

24)कोणाला िोधण्यात अधी उमर हरिनू गेली असे कवि म्हणतात? 

1) नातेिाईकांना 

2) वमत्रांना  

3)स्ितःला  

4)पैिाला  

 

28) 'हुजरे'या कवितेत गोंडा घोळणारे िब्द पुन्हा  काय होतात? 

1) ताकद  

2)वमत्र  

3)ित्रू 

4) हुजरे 

 

29) हुजरे  या कवितेत दाराला पाट्या लािून िाट विचारीत येणाऱ्याला कोण अडवितात? 

1) पुस्तका  

2)िास्त्र  

3)गाििाल े 

4)पोलीस  

 

30)'हुजरे'या कवितेत ग्रंथालयातून किीला दररोज काय पांघरलेले िब्द भेटतात? 

1) साय 

2)टोपी  

3)वििाल  

4)चादर  

 

31)'विचार' या कवितते वतसऱ्या पाळीचे कोण थकून आल्यासारखे विचार येतात? 

1) मालक 

2) कामगार  

3)मॅनेजर  

4)यापैकी नाही  

 



32)'विचार' कवितेत कुदळ घालून रस्ता खोदणारे कोण?चचंब वभजून सािलीत दमून बसतात? 

1)कामगार  

2)िब्द  

3)स्पंदन  

4)विचार  

 

33)'विचार' या कवितते मध्यरात्री किाच्या उजेडात  जीिनाचा अथथ िोधत कायथकत्याथ भांडत बसतात? 

1)वचमणीच्या 

2) लाईटच्या  

3)ट्यूबलाइटच्या  मिालीच्या 

 

34) 'विचार' या कविता विवतज तोवलत पंख आिरून कारखान्यािर कोण बसतात? 

1)कबतुरे  

2)पोपट   

3)गरुड  

4)कािळे  

 

35)घंटा या कवितेतील  वतथ ेअखेरचे  िब्द कोणते? 1)येते रे  

2)जात ेरे  

3)पुन्हा भेटू  

4) वनघते रे 

 

36)घंटा या कवितेत वतचे  िि कोणाच्या पुढ्यात आह?े 

1)त्याच्या  

2)याच्या  

3)माझ्या  

4)यापैकी नाही  

 

37)'घंटा'या कवितेत   चचथच्या दरूिर  काय घणघणताहते? 

1) टाळ्या  

2)भोंगा 

3) घंटा  

4)यापैकी नाही  

 

38)'आम्ही आहोत' या कवितते प्रत्येकाने ददिसभर तळघरात काय कोंडलेला असतो? 

1)चोर  

2)दरोडेखोर  

3)आत्मा  

4)भूत  

 

39)'आम्ही आहोत' या कवितते खांबाला टेकून पाळत करणारा  बुटका कोण आह?े 

1)विदषूक  

2)उजेड   

3)अंधार  



4)सािली  

 

40)'उगीचच'या कवितेत  कविने काय घतेले? 

1)घर 

2)िेत 

3)प्लाट 

4)बंगला    

 

41)'उगीचच' या कवितेत उगीचच सगेसोयरे ि कोण जोडली गेली आहते? 

1) नातेिाईक 

2) बायका पोरं  

3)वमत्र  

4)मैवत्रणी  

 

42)'उगीचच' या कवितेत किीने सिथ िाटा कोठे विसर्जथत केल्या? 

1)तळघरात 

2) बगीच्यात  

3)उंबरठ्यात  

4)बंगल्यात  

 

43)'पाणी घे' या कवितेचे वखडक्यांमधून कोणता  प्रकाि खाली अितरतो? 

1) विटका  

2)तीव्र  

3)हलका  

4)मंद  

 

44)'पाणी घे' या कवितेत पुढील िाक्य पूणथ करा. 

मी राणी आवण तू माझा..... 

1) नोकर  

2)राजा  

3)प्रधान  

4)सेनापती 

 

45)'स्ितःलाच रचीत गेलो' या कवितेत  किी किाच्या मुदे्रिर अिलंबून रावहले नाही? 

1)राजाच्या  

2)स्िणथ  

3)आकािाच्या  

4)चांदीची मुद्रा  

 

46)'स्ितःलाच रचीत गेलो'   या कवितेत उगीचच कुणाला काय ठोकणे जमले नाही? 

1) सलाम  

2)राम राम 

3) जय राम  

4)यापैकी नाही  



47)'स्ितःलाच रचीत गेलो' या काव्यात किीला कोण खूप भेटलेले आहते? 

1साधु  

2)संत  

3)देि  

4)पगैबंर 

 

48)'स्ितःलाच रचीत गेलो' या कवितेत स्ितःलाही उगीचच काय जोडताना किीने पावहले नाही? 

1)पाय  

2)हात  

3)नाते  

4)यापैकी नाही 

 

49)'स्ितःलाच रचीत गेलो' या कवितेचे 'आम्ही असे कसे' हा प्रश्न किींनी कुणाला केललेा आहे? 

1)स्ितःलाच  

2)दसुऱ्यांना 

3) िेतकऱ्याला  

4)मालकाला  

 

50)'स्िता:लाच रचीत गेलो' या कवितेत किी कळप करून किात हबंरत  चहडंले ददल ेनाही? 

1) बगीच्या  

2)ब्रह्मांडात  

3)जंगलात  

4)गािात  

 

51)'नाळ'या  कवितेत किीने दखुदःुखातील कोणता भाि पाळला?  

1)तरतम भाि 

2) उदासीन  

3)कायथकारणभाि  

4)सावत्िक भाि  

 

52)'नाळ' कवितेत दर खेपेस  किीला कसे  जगािे लागल?े  

1)सोपे 

2) कठीण 

3) त्रासदायक  

4)आनंदाने   

 

53) 'नाळ' या कवितेत एकदाची काय कापािी असं किीला िाटते? 

1)दोरी  

2)फळ  

3)नाळ  

4)यापैकी नाही  

 

 

 



54) 'बरं का रे पोरा' या कवितेत कथा कोण सांगत आहे? 

1)बाप  

2)मुलगा  

3)वमत्र  

4)भाऊ  

 

55)'बरं का रे पोरा' या कवितेत चाळीसमोरचे खाचरातील पाणी कोठे नहात होते?  

1)अंधार पुरात  

2)प्रकाि पुरा  

3)पंढरपुरात 

4) िहापूर 

 

56) 'बरं का रे पोरा' या कवितेची ओळ पूणथ करा. िाढत गेलो ....... झालो 

1)महासागर  

2)नदी 

3)नाला  

4)कालिा  

 

57)'बरं का रे पोरा' या कवितेत तारा कोठून आल्या? 

1)भारतातनू  

2)चीनमधून  

3)इंग्लंडमधून 

4) अमेररकेत 

 

 58) 'बरं  का रे पोरा'या कवितेत कोणाच ेकळस कलंडून गेले? 

1) राज्याचे  

2)सेनापतीचे  

3)राणीचे 

4) व्यापाराचे  

 

59)'बरं का रे पोरा' या कवितेत किी कोणाच्या कडेिर वनजला होता?  

1)आईच्या  

2)ताईच्या  

3)आत्याच्या 

 4)माििीच्या 

 

60)'बर कारे पोरा' या कवितते वनिेदकाच्या कोणत्या ददनाच्या आठिणीने ऊर भरून येतो? 

1)एवप्रल 

2) मे  

3)जून  

4)जुलै     

 

 

 



61)'गाणे' कवितेत छानसे घरकुल कोठे नांदेते? 1)चपंपळाखाली  

2)चनंबाखाली  

3)िडाखाली  

4)गुलमोहराखाली  

 

62) 'गाणे'या कवितेत वखडकीत कोण आला असता? 1)सयूथ  

2)चदं्र  

3)तारे  

4)यापैकी नाही  

 

63)'गाणे या कवितेत किा पवलकडची एक दवुनया असली असती? 

1)नित्राचंी  

2)नदीची  

3)समुद्राची  

4)तलािाची  

 

64)'गाणे' या कवितेचे िाक्य पूणथ करा 

 भरल्या...... न ेअगा पहातो जर चंद्र  

1)पोटान े

2)थाटाने  

3)अवभमानाने  

4)िब्दाने  

 

65)'असा कसा दगड झालो' या कवितेत  कविने बाप जव्हा आई ि मुलांना मारतो तेव्हाचे कसे वचत्रण केले 

आह?े 

1)विषण्णतेचे 

2)दःुखाचे  

3)यातनेच े

4)िरील सिथ     

    

 66)'असा कसा दगड झालो' या कवितेत बाब असून त्यानंा काय िाटल?े 

1) सैतान  

2)राजा  

3)काळ  

4)वमत्र  

 

67) असा कसा दगड झालो' या कवितेचे िाक्य पूणथ करा.  ........झालो तडाखे हाणीतच राहीलो 

1)वपिाच्च  

2)देि  

3)दानि  

4)दषु्ट  

 

68)'असा कसा दगड झालो' ही कविता काय दिथिते? 1)पश्चाताप  

2)आनंद  



3)उत्साह  

4) विजय  

 

69)'असा कसा दगड झालो' या कवितेचे िाक्य पूणथ करा. पोरं पोसता येत नाही तर...... किाला झालात  

1)मुलगा  

2)बाप  

3)माणूस  

4)पती  

 

81)'मंुबई' या कवितेत किीला कोणत्या दोन िाटा मावहत  आहते,एक मृत्यूची ि दसुरी कोणती?  

1)गािाची  

2)िहराची  

3)कारखान्याची  

4)दिाखान्याची  

 

82)'मंुबई' या कवितेत कविला ही माणसं एकलेपणात सोबत करून काय देतात? 

1)सोबत 

2) राग 

3) द्वषे  

4)धीर 

 

83)'मंुबई' या कवितेत  ताठव्यांनी राजपथ फुलल्यािर किीिी कोण वखदळतात? 

1)कृष्ण फुल े

2)विद्याथी  

3)वमत्र  

4)नातेिाईक 

 

84)'मंुबई' या कवितेत काळोख कोरीत कोण जळत राहतो? 

1)माणूस  

2)हृदय  

3)लाकूड 

4)जीि 

 

85)'पाणे सळसळतात तवे्हा' या कवितेत  कदावचत कोणत्या ओळीिर अशू्र  टपटपत असतील? 

1)कापल्या  

2)सुंदर  

3)वनळ्या  

4)काळ्या   

 

86)  हुन्कनरी या कवितेत िब्द  वितळिल्याची  घोषणा कोण करतात? 

1)िब्द वगरिणारे  

2)िब्द जाणणारे 

3) िब्द तोडणारे  

4)िब्द विसरणारे  



87)'बेअब्रू खूपच झाली' या कवितेत बेअब्रू कोणाच्या जगात झाली? 

1)अब्रदुाराचं्या  

2)बेअब्रूंच्या  

3)साळसुदांच्या 

4)चांगल्यांच्या 

 

88)'जर तुम्हाला' या कवितेत कविने किासाठी  किासाठी सिथ िाटा रोखून धरल्या असतील? 

1)स्िाथाथसाठी  

2)वनस्िाथाथसाठी 

3)अवस्तत्िासाठी 

4) यापैकी नाही 

 

89)'धीर' या कवितेत किी काय झाले नाही म्हणून ददिे मालिू नकोस असे सांगतात? 

1)रात्र 

2) दपुार  

3)संध्याकाळ 

4)पहाट  

 

90)'काही ओळी' या कवितेच ेिाक्य पूणथ करा 

 रसिंती तयांना विकेन तर मी.....ठरेन  

1)मालक  

2)हुिार  

3)मूखथ  

4)गनु्हगेार  

 

91)'बेतून ददलेले आयुष्य'...... तेव्हा  

1)हरलो  

2)चजंकलो  

3)जन्मलो 

4) संपलो 

 

92)'तेव्हा एक कर' या कवितते किी उत ूजाणारे काय आिरायला सांगतात? 

1)हुदंके  

2) पे्रम  

3)द्वषे  

4)राग  

 

93)'कठीण होत आह'े या कवितेत किीला  स्ितःला काय  देत जगणे कठीण  होत गेले? 

1)जोर  

2)धीर 

3) रडत 

4)हसत 

 

 



94)'दगड' या कवितेत अजून टॉिरिरचा काय कललेला नाही? 

1)सूयथ  

2)चदं्र 

3)तारा 

4)प्रकाि 

 

95)'नायक'या कवितते हातािर काय गोंदलेले होते?  1)सयूथ  

2)चंद्र   

3)डॅ्रगन  

4)नाि  

 

96)'सािध' या कवितेत आधी किी कोणाला सािध करतो? 

1)वमत्राला  

2)िब्दानंा 

3)घरच्यांना  

4)नातेिाईकांना  

 

97)'पािसाळा' या कवितेत दकती मुलांना घेऊन ती या िाटेिरून जाईल असा प्रश्न किी विचारतो? 

1)एक 

2)दोन 

3)तीन 

4)चार  

 

98)कजथ पुत्र या कवितेतील ओळ पूणथ करा 

...... तािे िाजंत्री िाजली वमरिलो 

1)पैिात  

2)सोन्यात  

3)कजाथत  

4)बांगड्या 

 

99)'वि विश्वास या कवितेत किीच्या स्िागतास आयुष्यभर काय आले? 

1)फुलांचे हार  

2)फुलांचा गुलदस्ता  

3)पटेत ेवनखारे  

4)गुलाब 

 

100)पोस्टर या कवितेत कुणाची बायको  खळ चांगली करते? 

1)चिदंचेी  

2)मराठ्याची  

3)पाटलाची  

4)यापैकी नाही 

 


