
एफ वाय बी ए 

प्रथम - सत्र                          ववषय -मराठीसामान्य 

विवडक दहा कथा              अंतर्गत चाचणी परीक्षा      

                                                       सरावप्रश्िपवत्रका 

1)दहा रुपयाची िोट ही कथा कोणाची आहे         

    1) हमीददलवाई  2) वं्यकटेश माडरू्ळकर  3) आिंद ववंर्कर 4) यापैकी िाही                              
         

2 )करीम शेवटी कोणाच्या च्या वाटेला येतो ? 

    1) काकाच्या  2) काकीच्या  3) मामाच्या  4) मामाच्या                                                                  
          

3) करीम र्ावाकडे कशासाठी आला होता  

     1) र्ौरी-र्णपतीला   2) ईदला    3) पोळ्याला   4) यापैकी िाही      

4)आबासखािचा मुलर्ा  वशक्षणासाठी कुठे रे्ला होता?  

    1)म ुंबई   2)र्ोवा   3)कोकण   4)सोलापूर            

5) करीम च्या बवहणी ला कोणता आजार झाला होता  

      1)टीबी   2)नू्यमोविया   3)कॅन्सर   4)यापैकी िाही          

6) दहा रुपयाची िोट या कथेत र्ावाकडे कोण एकटी राहत होती     

     1)काकी   2)मामी   3)आई   4)यापैकी िाही                                                                 

7) करीम र्ावाकडे येतािा वकती पैसे सोबत घेऊि आला होता  

     1)100   2)200   3)300  4)400  

8) करीमचा वमत्र कोण होता  

     1)श्रीराम   2)र्फूर खाि   3)अहमद   4)यापैकी िाही                                     

9) बाबूखाि ची आवडती कॅसेट कोणती होती  

     1)तमन्ना-ए- मददना   2) फुलवाली   3)कालू कव्वाल   4)यापैकी िाही                                          
      

10) बाबू खािच्या ग्रामोफोि मधूि कोण डोकावतो असेल लहािमुलांिा वाटले  

     1)क त्रा   2)मांजर   3)ससा   4)वजराफ                                                        

11) बाबूखािच्या ग्रामोफोिच्या  तबकडीतुि शेवटी कोणते स्वर विघत असत?  



     1)तमन्ना ए मवदिा    2)फुलवाली    3)मायनेमइजकालूकव्वाल     4) यापैकी िाही    

                                          

12) करीम मुबईला जायला विघाला तेव्हा त्याच्याकडे  वकती पैसे वशल्लक उरलेहोते?   

     1)दहारुपये   2)वीस रुपये   3)पाच रुपये   4)काही िाही                     

13) दर उन्हाळ्यात करीम र्ावी जाण्यासाठी  वकती वदवसाची रजाकाढतो  

        1)चार-पाच वदवस   2)आठ-पुंधराददवस   3)दोि-तीि वदवस   4)यापैकी िाही           

14) दर उन्हाळ्याच्या सुट्टीत करीम दाभोळला जाणाऱ्या कोणत्या बोटीवरूि जातात?  

     1) भाऊच्याधक्क्यावरून   2)अवलबार् जहाजावरूि   3)दादर से्टशि वरूि   4)यापैकी िाही      

                             

15) मंुबईला राहूि माझे मि ..........बिले आहे     

     1) म दााड    2) चांर्ले     3) यंत्रासारखे    4) यापैकी िाही                                                            
           

16) कररम िे ज्ांिा सणासुदीला पैसेवदले होते या सवाांचे करीम वर कसले  कजग  होते?  

     1)उपकार     2)ऋण     3)दाि   4)यापैकी िाही                     

17)) क्षय कोणाला झाला होता ?   

     1) लहाि बवहणीला    2)थोरलीला    3) आईला चार    4)बाबांिा  

18) मोठ्या बवहणीची कुस्ती पेज कोणी वपली होती ?  

     1)लहानबदहणीने    2) बाबांिी     3) भावांिी     4) आईिे                                                            

     

19) थोरल्या बवहणीच्या खोलीत कोण बसले होते ?     

     1) आई   2) बाबा   3) लहानबहीण    4) यापैकी िाही    

20) बायको रडत असतांिा अबासखाि पुन्हा काय म्हणाला?  

     1) रडायचुंकशाला?   2) हसायचं कशाला ?    3) म्हणायचं कशाला ?   4) यापैकी िाही.              
        

21) लहाि बवहण आजारी पडल्यापासूि करीम अवतशय सावधापणे घरात ______होता?                 

     1) वावरत    2)स्वच्छता पाळत     3) रडत    4) यापैकी िाही.                                                      
      

22) अब्बास खाि _______ओकू लार्ला?     

    1) रक्त   2)पाणी     3)यापैकी िाही     4)मावहत िाही         



23) बाबू खािला कशाची सवय होती? 

    1) दशुंकायचीव पाणी प्यायची      2) खोकलाची आवण वशकायची      3)डोकेदुखीची     4)तपकीर 

ओढायची       

24) करीमला वकती रुपये पर्ार होता?  

1)एकवीसरुपये   2) पंचवीस रुपये    3) तीस रुपये    4)पस्तीस रुपये       

  

25) ग्रामोफोि  आल्यावर कोणाला जास्त आिंद होतो? 

    1) तरूणांिा     2)लहानम लाुंना    3)शेतकऱ्यांिा   4)म्हाताऱ््यांिा                          

 26) बाबू खािची आई कुळाकडूि काय वसूल करायची काय वसूल करायची? 

      1)भात     2)िारळ    3)काजू     4)सुपारी                                             

27) बाबूखाि र्ावी होता तेव्हा काय काम करत होता? 

     1)शेतीत काम करत होता    2)र्ोवंडी चे काम करत होता    3)काहीचकामकरतनव्हता  

4)यापैकी िाही                                     28) बाबू खाििे ग्रामोफोि कुठे ठेवला होता?         

       1) ओसरीत      2)पडवीतल्याएकाटेबलावर    3)खोक्यावर    4)वभंतीवर                                  
   

29) बाबूखाि कशाला घाबरत होता? 

       1)बोटीतजायला       2)ववमािात जायला    3)रेल्वेिे जायला    4)बस मधे्य जायला                    
                                 

30) बाबूखाि या ग्रामोफोि लावणे केव्हापासूिबंद केले? 

     1)त्याच्यावदडलाुंच्यामृतू्यनुंतर  2)तोिोकरीला लार्ल्यािंतर  3)तो शेतात जायला लार्ल्यािंतर   

4)यापैकी िाही                           

31) शेवटी बाबू खाि कोण कुठे राहतो ? 

      1)मंुबई      2)इंदोर       3)भोपाल        4)वदल्ली                                 

32) अहमद ला कशा चा वासआवडतो?       

       1)राखेचावदवषे्ठचा   2)मातीचा व शेिाचा     3)रंर्ाचा आवण पेटर ोलचा   4) यापैकी िाही                
                

33) अहमद कोबंडीच्या खुराड्यात हात घालतो तेव्हा त्याच्या हाताला काय लार्ते? 

          1)सफेदगोलअुंड     2)कोबंडीचे वपल्लू      3)मोठी कोबंडी      4)कोबंडा       

34) कोबंड्या अहमदलापाहतात काय करतात? 



      1) ओरडतात      2)आपले पंख फडफडतात     3)आरोळ्या मारतात     4)यापैकीिाही                
                      

35) अहमदला वबस्मिल्ला चीएकेकाळी तोडंपाठ झालेले काय आठवते? 

      1)सबक   2) विरग वहम   3)तरतीब    4)यापैकी िाही                                  

36) अहमद कुराण वाचायलावशकला असता तर त्याच्या तोडंपाठ काय रावहलं असतं? 

    1) सबक       2)तरतीब          3)हदीस आवण दवलल  4)यापैकी िाही       

 

37) अहमदिे तरतीब तोडं पाठ केली असती तर त्यािे काय समजूि घेतले असते? 

        1) सबक          2)हदीसआदणदलील   3)हारग हमााँ   4)यापैकी िाही            

38) अहमद पठण करण्यासाठी कुठे जातो? 

         1) मवशदीमधे्य   3)मकतबमधे्य   3)यापैकी िाही   4)मावहती िाही                                            
                     

39) अहमद बकऱ्या घेऊि रािाकडे जातो तेव्हा शाळेत जाणारीसवग मुलं त्याच्याकडे कोणत्या िजरेिे 

पाहतात?  

         1) तुच्छतेिे पाहतात   2) लार्ट   3) त्याची टर उडवतात       4)वरीलपैकीसवा                         

40) अहमदला त्याच्या ववडलांचे उषे्ट पाणी वपणे आवडते का? 

       1)नाही      2)हो       3)मावहती िाही      4)यापैकी िाही                                                            
   

41) संध्याकाळी बकऱ्या घेऊि आल्यावर आहमदची आईत्याच्यासाठी काय करणार असते?  

        1)अंडा पोला    2)डाळ     3)वरण-भात     4)यापैकी िाही                  

42) आहमदचा बाप अहमदला त्याच्यातली वकती भाकरी देतो? 

       1) पूणग भाकरी        2)एकचतकोरभाकरी         3)अधी भाकर        4)मावहती िाही                  

          

43) अहमद आपली सुटका त्या टारर्ट मुलांपासूि कशी करूि घेतो? 

     1)त्याुंनादगडमारून     2)त्यांचा मार खाऊि       3) त्यांच्याशी मारामारी करूि   4)यापैकी 

िाही                                          44) त्या मुलांपासूिसुटका झाल्यािंतर अहमदला कशाची ववलक्षण 

जाणीव होते? 

      1)मार खाल्ल्याची        2)दमल्याची        3)भ केची          4)उपासमारीची             

45) अबु्दल्या कशाची शेती करतो? 



    1)वाुंग्याचीआदणम ळ्याची      2)कापसाची आवण उसाची    3)मक्याची आवण कापसाची   

4)यापैकी िाही       

 46) अबु्दल्याला कुळाकडूि मक्त्याचा वकती  खंडी भात येत होता?  

  1)चार खंडी      2)दोिखंडी       ३ )पाचखुंडी    4)सात खंडी                                            

47) व्याजी लावलेल्या रकमेवरील व्याज घेऊि अबु्दल्या पररस्मसथतीिेकसा झाला होता? 

      1) र्रीब    2)दररद्री   3)गबरगुंड  4)व्यापारी                           

48) अबु्दल्ला त्याच्या शेतीत वांग्याची वकती रोप लावतो? 

    1)बाराहजार     2)सात हजार    3)सहा हजार  4)पंधरा हजार                                       

49)अबु्दल्ला शेती करण्यासाठी कोणाचा सल्ला घेतो 

          1)अहमदशफीचा  2) फुफूच्या मुलाचा  3)वडाराचा  4)यापैकी िाही                                        
         

50) वांग्याची रोपे लावण्यासाठी अबु्दल्लाला वकती रुपयेखचग येतो  

           1)तीिशे रुपये  2)दोनशेरुपये   3)दीडशे रुपये  4)शंभर रुपये                             

51) अबु्दल्याच्या शेतात घुसलेलेर्ाढव अबु्दल्ला कुठे िेण्याच्या तयारीत होता? 

      1) वडारांच्याकडे    2)कोुंडवाड्यात     3)शेतीत       4)त्याच्या घरी               

52) अबु्दल्लाच्या वांग्याच्या शेतीची कोणी िासधूस केली होती  

        1)कुत्र्ांिी   2)बैलांिी    3)गाढवाुंनी    4)माणसांिी                                                      

53) अहमदर्ाढव शोधण्यासाठी कोणत्या वदशेिे विघाला व ती र्ाढव कुठे होती?       

     1) िाक्यावर     2)दमरजोळीच्यापूलावर    3)अहमद शफीच्या शेतीत   4)अबु्दल्याच्या शेतीत      

                                 

54) अबु्दल्लाआपल्या शेतातली वांरे् कोणत्या बाजारपेठेत िेतो?  

     1)वमरजोळीच्या बाजारपेठेत  2)दचपळूणच्याबाजारपेठेत   3)रत्नावर्रीच्या बाजारपेठेत   4)यापैकी 

िाही                                55)संध्याकाळी वकती लोकांिी जिाजाकबरसथािात आणला? 

      1) तीस पस्तीस लोकांिी      2)तीस-चाळीसलोकांिी  3)वीस-तीस लोकांिी 4)पंचवीस-तीस 

लोकांिी                                    56) डोरं्राच्या बाजूिे कंुपणावर उडी मारूि कोणीकब्रस्तािात प्रवेश 

केला? 

        1)रस ल   2)अहमद   3)मारवाडी       4)यापैकी िाही                                 

57)मारवाड्यािे रसूलला  कफिचे वकती रुपये वदले? 

        1)पंचवीस रुपये     2)पस्तीसरुपये   3) वीस रुपये   4)चाळीस रुपये     



58) मररयम कोणाची पत्नी होती?  

       1)झाुंझीबारवालाशमसू   2) हैदर       3)अहमद   4)यापैकी िाही                                              
   

59) कोल्हा आवण कोकरू या कथेतील झांवझबारचा शमसू व मररयम यांची र्ोष्टकोणत्या र्ावचे आहे?  

  

        1) वमरजोळीची    2)वचपळूणची     3)दशरळगावाची   4)रत्नावर्रीची                                          
      

 60) कोल्हा आवण कोकरू या कथेत धूतग कोल्हा कोणाला म्हटलेला आहे  

            1)हैदर      2)अहमद   3)अबु्दल्ला   4)यापैकी िाही                              

 61) कबरीच्या शेजारी कशाचे झाड होते?               

         1) बोराचे  2)बाबळीच्या   3)वचंचेचे   4)यापैकी िाही   

62) संध्याकाळी कब्रस्तािात येण्याआधी रसूलेकुठूि खुणा पाहूि ठेवल्या होत्या?  

     1)कंुपणाच्या मारू्ि    2)पलीकडच्याकुं पनीकडून   3)कबरस्तािच्या जवळूि    4)यापैकी िाही   

 

63) कब्रस्तािात कबर खोदण्यात यासाठी कबड्डी ची माती कशी होती        

           1) वचकट  व कडक    2)भ सभ शीतआदणकोरडी   3)मुरबाड      4)यापैकी  िाही    

 64) कबड्डी ची माती रसूल कशािे वर फेकत होता?                                 

        1)कुदळीिे            2)फावड्याने   3)टोपल्यािे   4)यापैकी िाही   

65) कबर खणण्यासाठी रसूल िे उजेड म्हणूि कशाचा वापर केला? 

    1) काडीपेटीचा      2)बॅटरी      3)मेणबत्ती   4) यापैकी िाही   

66) हैदरचा कावेबाबाजपणा र्ावकऱ्यांिा मावहती होता तर र्ावकरी त्याच्याशी कसे वार्त? 

     1)घाबरूि    2)दबूि      3)सावधपणाने  4) आणखी काही                    

 67) मररयम िे आदल्या वदवशी खाण्यासाठी काय मावर्तलं? 

         1)माव्हरुं      2)बोवंबल   3)मटण   4)यापैकी िाही  

 68) हैदर मररयमशी िीका करण्यासाठी  मररयमच्या आईला वकती रुपये वदले होते? 

         1)पन्नास रुपये    2)शुंभररुपये     3)दोिशे रुपये       4)तीिशे रुपये  

69) एका व्यवहारीी अपूणाांकाची र्ोष्ट याकथेतील िायक  कोणत्या होसे्टलमधे्य राहत होता   

           1)अाँग्लो उदूग      2)इस्लादमयाहोसे्टल    3)दापोलीचे होसे्टल      4)यापैकी िाही    



70) एका  आव्यवहारी अपूणाांकाचीर्ोष्ट या कथेतील िायक दापोलीला वतसरी व चौथीला  कुठे वशकत 

होता?                                 

    1) अँग्लोउदूा ूूूूूूहायसू्कल  2)दापोली हायसू्कल    3)इस्लावमया हायसू्कल  4)यापैकी िाही            

                                 71) एका व्यवहारी अपूणाांकाचे र्ोष्ट या कथेतील िायकाच्या मैवत्रणीचं िावकाय? 

          1)उमा     2)यापैकी िाही      3)शामा      4)रमा                                 

 72)एका अव्यवहारी अपूणाांकाची र्ोष्ट या कथेतील िायकाचे वकती वशक्षणझाले होते? 

           1) सातवी     2)चौथी        3)मॕटर ीक     4)यापैकी िाही                                  

 73) एका अव्यवहारी अपूणाांकाची र्ोष्ट या कथेतीलिायकाच्या बायकोच्या भावािे वसिेमाची वकती 

वतखट आणली होती  

           1)तीन       2) चार         3)पाच     4)दोि        

74) बेकार पण कलावंत माणसाची र्ोष्ट या कथेतील कलावंत कोणाला भेटायला येतो? 

         1) रजाक बोहरी      2)खािसाहेब        3)अहमद साहेब       4)यापैकी िाही  

75)बेकार पण कलावंत  माणसाची र्ोष्ट याकथेतील कलावंत माणसांिा केव्हा साखर झोपेतूि  

उठवतो? 

        1)सहा वाजता     2)सातवाजता       3)आठ वाजता   4)नऊवाजता                            

76)बेकार पण कलावंत माणसाची  र्ोष्ट या कथेतील कलावंत  कशाच्या आवाजािे भािावर येतो? 

        1)मोटारीच्याआवाजाने   2)टरकच्या आवाजािे   3)सायकलच्या घंटीिे        4)दुचाकीच्या 

हा  ॕ िगिे 

 77)रजाक बोहरी कलावंताला पुन्हा जेवण करण्याचा आग्रह करतात का? 

       1)नाही   2)हो       3)मावहती िाही     4)यापैकी िाही                                         

 78)ज्ा वदवशी कलावंताकडे पैसा असतो त्यावदवशी तो कसा असतो? 

        1)सुखी असतो      2) द खी असतो   3)िाराज असतो   4)यापैकी िाही                         

79) रजाक बोहरीच्या घरी मुलर्ी वकती कप चहा घेऊि येते? 

        1) तीि    -2)चार     3) दोन        4)एक             

80) फाळणीच्या आधी िोकरीत  मुसलमािांचं परसेंटेज होतं का? 

        1)िाही      2)हो      3)यापैकी िाही       4)मावहती िाही  

81) बेकार कलावंताला सर्ळेच वदवस रवववार कावाटतात? 

       1) तो बेकार असतो     2)त्याला काम िसतं       3)तोविस्मिय असतो           4)वरीलपैकीसवा    
                                       



 82) बेकार कलावंत रवववारीवफरायला जाणं का पसंत करतो? 

        1)तो ररकामा असतो म्हणूि  2)त्यावदवशी रेल्वे पासफुकट वापरायला वमळतो म्हणूि  3) त्याला 

फूकट वफरायला वमळते म्हणूि      4) वरीलपैकीसवा                                          

 83) बेकार कलावंताच्या वर्ग मैवत्रणीचं िाव काय आहे? 

       1)रमा    2) रमा      3)मेघा       4)रीिा                

 84)बेकार कलावंत व्यवसायाि काय आहे?         

         1) लेखक      2) डॉक्टर       3)वकील        4)यापैकी िाही          

85) बेकार कलावंताचं िाव काय आहे?  

       1)करीम      2)अहमद       3) हमीद  4) यापैकी  िाही                 

86) बेकार कलावंताला लेखक म्हणूि पैसा कधी वमळालेॕेला आहे का? 

       1)नाही      2)हो        3)यापैकी िाही       4)मावहती िाही                                          

87)मेघिा बेकार कलावंताला वकती रुपयाच्या िोटा देते? 

        1) दोि रुपयाच्यापाच     2)पाच रुपयाच्या दोि     3)एक रुपयाच्या पाच     4)दहा रुपयाची 

एक  

 

88)मोहम्मदिे बेकार कलावंताला वकती रुपये वदले? 

            1)पाच रुपये    2)दहा रुपये       3)आठ रुपये              4)सात रुपये    

89) बेकार कलावंत कुठे राहतो? 

       1) डोवंबवली      2)जोगेश्वरी            3)कल्याण       4)मावहती िाही                  

90) राज्ातली कतुगत्ववाि वपढीकशािे भारावली रे्ली आहे? 

        1) विराशावादािे           2)उदासीितेिे     3)दवफलतेने  4)यापैकी िाही                          

91) बेकार कलावंत म्हणजे लेखक आवण मेघा हे कोणत्या र्ावचे आहेत, 

     1) एकाच गावचे 2)वेर्वेर्ळ्या र्ावाचे     3)मावहती  िाही      4)यापैकी िाही 

92) मेघा स्वभावािे कशी आहे? 

            1) हळवी   2)रार्ट    3)संतापी      4)यापैकी िाही                      

93) म्हातारा उबेदुल्ला एकटाच कुठे बसलेला असतो? 

     1) आसनावर  2)खुचीवर  3)पाटावर      4)जवमिीवर                                                    



94) म्हातारा उबेदुल्या काय ओढत असतो?  

       1) वबडी            2)वसर्ारेट     3)ग डग डी        4)यापैकी िाही                       

95) उबेदुल्हाचे घर केवढे आहे? 

       1) लहाि 2)फारमोठे 3)मावहती िाही 4)यापैकी िाही  

96) अबे दुल्हा चा मोठा मुलर्ा कुठे प्रवतकार करतािा प्राणास मुकला? 

      1) रजाकाराुंबरोबर        2)सुलतािबरोबर   3)पावकस्तािाबरोबर   4)यापैकी िाही    

97) उबदुल्याचे वैभव केव्हा लयास रे्ले?      

     1) ददल्ली सुंस्थानाचेरणगाडेसुंस्थानातदशरलेतेव्हा 2) त्याचामुलर्ा भारतीय सैन्यात केला तेव्हा 

3)त्याची जहावर्री रे्ली तेव्हा 4)यापैकीिाही    

98) उबेदुल्ल्यािे जमीि कशी वमळवली होती? 

     1) दनजामालाछोकरीअपाणकरून    2)विजामाची छोकरी आपल्या घरात आणूि   3)यापैकी 

िाही   4)मावहती िाही                       99)  उबेदुल्ल्याच्या मोठ्या मुलाचे िाव काय होते ?   

      1) रहीम           2) सदृविि      3) हमीद   4) अहमद           

 100) सदृवििची बायको कोणासारखी देखणी आवण र्ोरी होती?  

           1)रािो      2)बानो     3) यापैकी िाही     4)मावहती िाही 

 


