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एम. ए. सत्र ४  मराठी 

१४ .१ साहित्यकृतीच्या माध्यमाांतराचा अभ्यास  

MCQ Sample questions  

 

बिुपयाायी प्रश्न उत्तरे 

 

प्रश्न १) ‘माझां काय चकुलां’ ि ेमाध्यमाांतर रत्नाकर मतकरी याांच्या कोणत्या साहित्यकृतीच ेआि.े 

अ)  जौळ  

ब)  लोककथा ७८   

क)  आरण्यक  

ड)  अांश  

उत्तर : अ) जौळ  

 

प्रश्न २) ‘नटरांग’ या कादांबरीतील नायकाच ेनाव काय आि.े  

अ)  नारबा  

ब ) गणुा  

क)  भैरू  

ड)  गणा 

उत्तर : ब) गणुा  

 

प्रश्न ३) ‘नटरांग’ या हचत्रपटाच्या हदग्दशाकाच ेनाव काय आि.े 

अ)  रवी जाधव  

ब)  हसद्धाथा जाधव  

क)  भरत जाधव  

ड)  भास्कर जाधव   

उत्तर : अ) रवी जाधव  

 

प्रश्न ४) ‘अलबत्या गलबत्या’ या नाटकाच ेलखेक   

अ ) हवजय तेंडुलकर  

ब)  रत्नाकर मतकरी 

क)  सतीश आळेकर   

ड)  मिशे एलकुां चवार  

उत्तर : ब) रत्नाकर मतकरी 

 

प्रश्न ५) ‘साहित्य प्रकारात िोणारे साहित्याचे वगीकरण ि ेनांतर लादलेल,े कामापरुत,े कृहत्रम असते’, िी भहूमका कोणी घेतली 

आि.े  

अ) गांगाधर गाडगीळ  

ब)  नामदवे ढसाळ  

क)  दगुाा भागवत   

ड)  य. हद. फडके   

 



उत्तर : अ)  गांगाधर गाडगीळ  

 

प्रश्न ६) ‘नाटक िा दाखवण्याचा करार आि’े ि ेहवधान कोणाच ेआि े

अ)  शेक्सहपअर 

ब)  वेलेक आहण वॉरन 

क)  नॉथ्रॉप फ्राय  

ड)  इम्पॅन्यअुल काांट 

उत्तर : क) नॉथ्रॉप फ्राय  

 

प्रश्न ७) ‘पटकथा म्िणजे हचत्रपटाचा साांगाडा’ ि ेहवधान कोणाचे आिे? 

अ)  अॅररस्टॉटल 

ब)  सीड हफल्ड 

क)  चाली चपॅलीन 

ड)  गोदादा 

उत्तर : ब) सीड हफल्ड 

 

प्रश्न ८)  ‘व्याकरणाच्या हनयमाांबरिुकूम आवश्यक ते अथाविन करण्याची जबाबदारी पार पाडून भाषा जेव्िा आणखी कािी अथा 

प्रकट करू लागते तवे्िा ती साधन म्िणनू हतच ेकाया ओलाांडून ती माध्यम म्िणनू काया करू लागत.े’ ि ेहवधान कोणाच ेआिे? 

अ)  भालचांद्र नमेाडे 

ब)  अशोक केळकर  

क)  कल्याण काळे  

ड)  द. हद. पुांडे  

उत्तर : अ) भालचांद्र नमेाडे 

 

प्रश्न ९)  साहित्यकृतीचे माध्यमाांतर म्िणजे  काय? 

अ) समिूाचा प्रवास 

ब) एका हठकाणावरून दसुऱ्या हठकाणी जाणे  

क) व्यक्तीने एका माध्यमातून दसुऱ्या माध्यमात वावरणे  

ड) आशयाचे मळू माध्यमातून लक्ष्य माध्यमात जाणे  

उत्तर : ड) आशयाचे मळू माध्यमातून लक्ष्य माध्यमात जाणे  

 

प्रश्न १०) माध्यमाांतर म्िणजे मळू कलाकृती आहण लक्ष्य कलाकृती? 

अ) यातील केवळ आशयाचा हवचार  

ब) यातील केवळ रूपाचा हवचार  

क) यातील आशय आहण आकृतीबांधाच्या हस्थत्यांतराचा हवचार 

ड) यातील सांवादातील बदल 

उत्तर :  क) यातील आशय आहण आकृतीबांधाच्या हस्थत्यांतराचा हवचार 

 

                                                             

 

 

 

 



 एम.ए मराठी  ( सत्र ४ ) 

 

                                           १४.२  स्त्रीवादी चळवळ आणि णसधदाांत 

 

         १)हियाांचे प्रश्न ि ेआहथाक स्तराशी जोडललेे आिते असे कोणत्या स्रीवादी प्रवािाच ेम्िणणे आि?े 

अ) उदारमतवादी िीवाद 

ब)  जिाल िीवाद 

क)  काळा िीवाद 

ड)  माक्सावादी िीवाद 

  (उत्तर- ड) 

             २)'The vindication of Rights of Women' िा ग्रांथ कोणत्या पाश्चात्य िीवादी लहेखकेने हलहिला. 

अ) मेरी वोलस्टोनकाफ्ट 

ब)  अहबगले ऍडम्स 

क)  मागाारेट मीड 

ड)  एहलझाबेथ स्टॅटन 

 (उत्तर- अ) 

              ३)भारताच्या सांदभाात दहलत िीवादाची माांडणी कोणी केली? 

अ) गौरी दशेपाांडे 

ब)  महलका अमर शेख 

क)  शहमाला रेग े

ड)  ऊहमाला पवार 

(उत्तर- क) 

४) िी मकु्ती सांघटना या सांघटनेच्या प्रमखु कोण? 

अ) हवद्या बाळ 

ब)  शारदा साठे 

क)  अनुपमा साठे 

ड)  कमला भसीन 

 (उत्तर- ब) 

५)हियाांचे पयाावरणाशी आहण नैसहगाक सांतुलनाशी असललेे नात ेकोणत्या िीवादी प्रवािान ेमाांडले? 

अ) यरुोहपयन िीवाद 

ब)  आहफ्रकन िीवाद 

क)  बिुजन िीवाद 

ड)  पयाावरणवादी िीवाद 

 (उत्तर- ड) 

              ६)'हमळून सा-याजणी' या हनयतकाहलकाच्या सांस्थापक सांपादक कोण? 

अ) हगताली हव.म. 

ब)  हवद्या बाळ 



क)  मानसी अभ्यांकर 

ड)  प्रहतमा जोशी 

(उत्तर- ब) 

          ७ )'िीपरुूषतलुना' िा ग्रांथ कधी प्रकाहशत झाला? 

अ) १८९० 

ब)  १८८२  

क)  १९२० 

ड)  १९६५ 

(उत्तर- ब ) 

८) बिुजन हियाांच ेप्रश्न कोणत्या ग्रांथात माांडल ेआि?े 

अ) हतची भाकरी कोणी चोरली 

ब)  िी पवा 

क)  हिया आहण धमा 

ड)  हिया आहण सांस्कृती 

  (उत्तर- अ) 

९) मकु्ता साळवे याांचा हनबांध कोणत्या हनयतकाहलकात प्रहसध्द झाला? 

अ) ज्ञानोदय 

ब)  हवहवध ज्ञानहवस्तार 

क)  बायजा 

ड)  सत्यकथा 

 (उत्तर- अ) 

१०) मिात्मा फुले याांनी कोणत्या ग्रांथातनू िी-परुूष समानतचेी तत्त्वे माांडली? 

अ) शेतक-याचा आसडू 

ब)  सावाजहनक सत्य धमा 

क)  गलुामहगरी 

ड)  ततृीय रत्न 

(उत्तर- ब) 

 

 

एम.ए. (मराठी ) सत्र – ४  

१४:३  फुले - आांबेडकरवादी साणित्य 

१)‘गलुामहगरी’ या ग्रांथाच ेलखेक कोण ? 

   अ) डॉ. बाबासािबे आांबेडकर ब) जोतीराव  फुल े  

  क) आगरकर  ड) लोकहितवादी 

 उत्तर - ब)   

२) म. फुल्याांनी शतेकऱ्याची वेदना कोणत्या ग्रांथात माांडली. 



     अ) गलुामहगरी                         ब) शतेकऱ्याचा असडू  

     क) ब्राह्मणाच ेकसब                  ड) ततृीय रत्न 

उत्तर - ब) 

३)  ततृीयरत्न ि ेनाटक कोणी हलहिले? 

    अ) जोतीराव फुल े                    ब) हवष्णदुास भावे  

     ३) गो.ब.दवेल                        ४) प्र.के अत्रे 

उत्तर - अ) 

 

४) हवदे्यहवना मती गेली/ मतीहवना गती गलेी / गतीहवना हवत्त गेल े/ हवत्ताहवना शदु्र खचले / एवढ े   

    अनथा एका अहवद्येन ेकेल.े. असे कोणी म्िटल ेआि.े 

    अ) साहवत्रीबाई फुले                ब) जोतीराव फुले  

    क) गोपाळ बाबा वलांगकर         ड) हशवराम काांबळे 

उत्तर - ब) 

 

५)  ‘आरपार लयीत प्राणाांहतक’ या काव्यसांग्रिात कोणाचा जीवन पररचय करुन हदला आि?े 

      अ) हवठाबाई नारायणगावकर   ब) मांगला बनसोडे  

      क) राधाबाई बुधगावकर         ड)  िांसा वाडकर 

उत्तर - अ)   

६) तमाशा िी कला कोणत्या राज्यातील आि े? 

    अ) मिाराष्र                         ब) राजस्थान   

    क) गजुरात                           ड) हबिार 

उत्तर - अ)  

७) ‘बाई म्िणजे हनव्वळ लैंहगक अवयवाांचा कां टेनर’ िी ओळ कोणत्या कहवतासांग्रिातील आि.े 

     अ) ‘आरपार लयीत प्राणाांहतक’  ब) अांतःस्थ   

     क) उत्कट जीवघेण्या धगीवर      ड) दृश्याचा ढोबळ समदु्र 

उत्तर - अ) 

 

८) ‘आरपार लयीत प्राणाांहतक’ िा कहवतासांग्रि कोणत्या प्रकाशनान ेप्रकाहशत  

     केला ? 

     अ) लोकवाङ्मय गिृ                     ब) ग्रांथाली  

     क) मौज                                   ड) शब्द 

उत्तर - अ)  

९) ‘नवजात अभाकाला जन्म दऊेन / दगडानां त्याची नाळ ठेचनू / पनु्िा फडावर रांगबाजी करताना / तझु्या मायाांगातून ओघळणारा 

घाम / वेदना अश्शी कापत जात ेमाझ्या सांज्ञेला’ ह्या ओळी कोणत्या काव्यसांग्रिातील आिते.  

 अ) हफयााद                                  ब) साक्ष    

क)  हदशा                                    ड) ‘आरपार लयीत प्राणाांहतक 

उत्तर - ड) 

१०) ‘आरपार लयीत प्राणाांहतक’ िी कहवता कोणत्या प्रकारची आि.े 

       अ)दीघा कहवता                       ब) भावकहवता   

       क) प्रेमकहवता                        ड) गद्य कहवता 

उत्तर - अ)  

 

 



 

 

 

 

 

अभ्यासपणत्रका क्र.१४.४ -  

आणदवासी सांस्कृती, कला आणि साणित्य 

1) राज्यघटनेत आहदवासी समिुाांचा समावेश पढुीलपकैी कोणत्या सांकल्पेत केला आि.े 

अ) अनुसहूचत जाती               ब) भटक्या हवमकु्त जाती 

क) हवशेष मागास प्रवगा          ड) अनुसहूचत जमाती 

उत्तर - ड)    

2) आहदवासी ि ेनामाहभधान कोणत्या वषी प्रचलनात आले? 

अ) १९२०                        ब) १९३०  

क) १९४०                        ड) १९५० 

उत्तर - क)     

3) 'आप' आहदवासी धमााचे सांस्थापक कोण ? 

अ) गलुाम मिाराज              ब) तांट्या हभल्ल   

क) वीर पलु्लेसरु शेडमाके     ड) राघोजी भाांगरे 

उत्तर - अ)     

4) "भौगोहलक दृष्टया  इतराांपासनू नेिमीच दरू म्िणजे हगरीकां दरात राहिल्यामळेु जांगलात रािणारा, हनसगााच्या साहनध्यात 

वाढललेा म्िणजे आहदवासी" िी व्याख्या कोण केली. 

अ) डॉ.तुकाराम रोंगटे           ब) डॉ.गोहवांद गारे    

क) डॉ.मािशे्वरी गाहवत          ड) डॉ.श्याम कोरेटी 

उत्तर - ब)     

5) माहडया िी आहदवासी जमात कोणत्या हजल्ियात आढळून येते. 

अ) वधाा                            ब) पालघर     

क) यवतमाळ                      ड) गडहचरोली 

उत्तर - ड)      

6) 'दांडार' ि ेनतृ्य खालीलपैकी कोणत्या जमातीचे आि.े 

अ) गोंड                            ब) कातकरी      

क) वारली                         ड) हभल 

उत्तर - अ)       

7) आहदवासी वारली हचत्रकार म्िणनु पढुीलपैकी कोणते हचत्रकार प्रहसद्ध आि.े 

अ) हजव्या सोम्या म्िसे         ब) कुसमु आलाम       

क) गोपाल गवारी                ड) चामलुाल राठवा 

उत्तर - अ) 

8) गोंडी हचत्रकाराांच्या स्वाक्षरीला काय म्िणतात. 



अ) खणु                           ब) हचन्ि        

क) ओळखनक्षी                 ड) ओळख 

उत्तर - क)  

9) 'पेपारा' ि ेकोणत्या आहदवासी जमातीचे वाद्य आिे? 

अ) कोलाम                      ब) मिादवे कोळी        

क) गोंड                           ड) तडवी हभल 

उत्तर - क)  

10)  जव्िार मधील 'बोिाडा' या  लोकनाट्यातील प्रमखु दवेता कोणती? 

अ) काली दवेी                  ब) जगदांबा        

क) गौरी                           ड) सरस्वती 

उत्तर - ब)  

 

                                                   १५.१ प्रसार माध्यम ेआहण भाषा व्यविार 

 

 

प्र.१) ‘दपाण’ या हनयतकाहलकाचे पहिले सांपादक कोण िोतो? 

अ) भाऊ मिाजन 

ब) बाळशािी जाांभेकर 

क) लोकहितवादी 

ड)  लोकमान्य हटळक 

उत्तर- ब)  बाळशास्री जाांभकेर 

 

२) ‘कुळवाडीभषूण’ िा छत्रपती हशवाजी मिाराज याांच्या जीवनावरील पोवाडा कोणी हलहिला? 

अ)  मिात्मा फुल े

ब)  कृष्णाजी अनांत भालरेाव 

क)  हवश्राम घोल े

ड) अण्णा भाऊ साठे 

उत्तर-अ) मिात्मा फुल े

३) डॉ. बाबासािबे आांबेडकर याांनी सरुू केलेल्या कोणत्या हनयतकाहलकाचा ३० माचा २०२० रोजी श मिोत्सव सांपन्न 

झाला? 

अ ) बहिष्कृत भारत  

ब)  मकुनायक 

क) जनता  

ड) समता 

उत्तर –ब ) मकुनायक 

४) ‘दहैनक नव्ि ेसैहनक’ ि ेकोणत्या हनयतकाहलकाच ेघोषवाक्य आि?े 

अ)  सामना 

ब)  सम्राट 

क)  प्रभात 

ड) दशेदतू 



उत्तर-अ) सामना 

५) ‘पत्र नव्ि ेहमत्र’ ि ेकोणत्या हनयतकाहलकाच ेघोषवाक्य आिे? 

अ) लोकसत्ता 

ब) नवाकाळ 

क) मिाराष्र टाईम्स ्

ड) सकाळ 

उत्तर- क) मिाराष्र टाईम्स ्

६)  माहित नसललेी गोष्ट म्िणजे ...... 

अ)  बातमी 

ब )वतृ्ताांत लखेन 

क) स्फुट लेखन 

ड) हनवेदन 

उत्तर- अ) बातमी 

७) ‘मराठी शधु्दलेखन प्रदीप’ या ग्रांथाचे लेखक कोण आिते? 

 अ) अरूण प्रभणेु 

ब)  सत्वशीला सामांत 

क )मो.रा. वाहळांबे 

ड) द.न.गोखळे 

उत्तर-मो.रा. वाहळांबे 

८) केशवसतूपवूाकालीन पद्य व हवष्णशुािी हचपळूणकरपवूाकलीन गद्य याांतील उतारे छापकाना त ेमळुानसुार छापावेत 

तदनांतरचे ( केशवसतू व हचपळूणकर याांच्या लेखनासि) लेखक ‘अ. भा.मराठी साहित्य मिामांडळा’च्या प्रस्तुत लखेन 

हनयमाांस अनुसरून छापावे. ि ेहनयम कोणते हनयम म्िणनू मान्यता पावलेल ेआिते? 

 अ )वाचन हनयम 

ब) गद्य पद्य हनयम 

क)  साहित्य हनयम 

ड) शधु्दलेखन 

उत्तर-ड) शधु्दलखेन 

९)  ‘जाहिराचे शैलीशाि’  ि ेपसु्तक कोणाचे? 

अ ) श्रीपाद भालचांद्र जोशी  

ब)  हमहलांद जोशी  

 क)  अनुराग पाांडे  

       ड) साधना सराफ  

      उत्तर -अ) श्रीपाद भालचांद्र जोशी  

  

                                                     

 

 

 

                                                             ( एम.ए) .मराठी (सत्र – ४) 

अभ्यासपणत्रका क्रमाांक १५: 3- ग्रांथव्यविार 

१ ) ‘म़िाराष्रीय ज्ञानकोशाचे लेखक कोण ? 

अ) कुमार केतकर                      ब) सनुील केतकर     

      क) सधुीर केतकर                      ड) श्रीधर व्यांकटेश केतकर 



उत्तर - ड)  

 

२ ) पसु्तकाच्या प्रथम दशानी आपल्याला काय हदसत े? 

    अ) मखुपषृ्ठ                                ब) मलपषृ्ठ   

    क) कोरे पान                              ड) आतील पान 

उत्तर - अ) 

३)  पसु्तकाच ेनाव व लेखकाच ेनाव पसु्तकाच्या कोणत्या पषृ्ठावर छापल ेअसते.  

     अ) मखुपषृ्ठ                              ब) मलपषृ्ठ   

     क) फ्लॉप                                ड) आतील पान 

उत्तर - अ) 

 

४)  तयार झाललेे पसु्तक ग्रािकाांपयंत  पोिचहवणे िी कोणत्या हवभागाची काम ेआिते.  

अ)  हवतरण हवभाग                   ब)   सांपादन हवभाग    

क)  हनहमाती हवभाग                   ड)  हिशोब हवभाग 

उत्तर - अ) 

 

५) जे  िस्तहलहखत वाचनू योग्य त्या प्रकाशाकाडे दणेे लेखकाच ेआहथाक हित साांभाळणे, पसु्तक  

    प्रकाशक व्यविारात िरप्रकारे लेखकाला मदत करतात त्याांना  काय म्िणतात.  

अ) वाड्मयीन मध्यस्थ             ब)   ठोक हवके्रता     

क) पसु्तक हवके्रता                  ड) हवतरक 

उत्तर - अ) 

 

६)  पसु्तकाची सजावट करण्याची जबाबदारी कोणाची असत.े   

    अ) हचत्रकार                          ब)   लेखक      

    क) प्रकाशक                         ड) मदु्रक 

उत्तर - ड)  

 

७) पसु्तक परीक्षणाचा वापर कशासाठी िोतो? 

    अ) राजकीय लाभ                         ब) ग्रांथ प्रचार    

    क) आहथाक लाभ                          ड)  सामाहजक लाभ 

उत्तर - ब)   

 

८) मळू मोठ्या पसु्तकातील मजकुराचा सांक्षेप करून  तयार केलेल ेकमी मजकूराच ेपसु्तक त्याला    

    कोणती आवतृ्ती म्िणतात ? 

    अ) स्वस्थ आवतृ्ती                      ब) सांहक्षप्त आवतृ्ती    

    क) सहटप आवतृ्ती                       ड) बुक क्लब आवतृ्ती 

उत्तर - ब) 

९) ‘ग्रांथव्यविार’या पसु्तकाचे लखेक कोण ? 

 अ) शां.गो.तुळपळेु                    ब) रा. ज.दशेमखु   

 क) अ. ि. हलमये                     ड) केशव ढवळे 

उत्तर - क  

 

१०) एखाद ेपसु्तक अभ्यासासाठी नेमले गेल्यास हवद्यर्थयाासाठी स्पष्टीकरणात्मक  टीपासि    



       आवतृ्तीला काय म्िणतात ? 

  अ) स्वस्थ आवतृ्ती                 ब) सांहक्षप्त आवतृ्ती    

  क) सटीप आवतृ्ती                  ड)  बुक क्लब आवतृ्ती 

उत्तर - क) 

 

 

 

 

MA Marathi  

परीक्षा २०१९-२०  

एम. ए. सत्र ४ मराठी 

माहलका पटकथा लेखन (अभ्यासपहत्रका क्र. १५.४) 

MCQ Sample questions  

 

बिुपयाायी प्रश्न उत्तरे 

 

प्रश्न १) ‘उांच माझा झोका’ िी माहलका कोणत्या वाहिनीवरून प्रसाररत झाली िोती. 

अ)  नभोवाणी  

ब)  दरूदशान 

क ) झी मराठी  

ड)  मराठी स्टार  

उत्तर : क) झी मराठी  

 

प्रश्न २) ‘उांच माझा झोका’ या माहलकेच ेसांगीतकार कोण आिते   

अ)  हनलेश मोिरीर  

ब)  जान्िवी प्रभ ू 

क)  अवधतू गपेु्त  

ड)  राम कदम  

उत्तर : अ) हनलेश मोिरीर  

 

प्रश्न ३) वेबमाहलका हनहमातीमध्ये कोणता घटक मित्त्वाचा असतो.  

अ)  प्रहसद्धी  

ब)  वाहिनी   

क)  हवतरण   

ड)  कथानक  

 उत्तर : ड) कथानक  

 

प्रश्न ४) ‘श्रीयतु गांगाधर हटपरे’ िी माहलका कोणत्या वाहिनीवरून प्रसाररत झाली.   

अ)  सह्याद्री   

ब)  झी मराठी  

क)  एबीपी माझा    

ड)  इनाडू   

उत्तर : ब) झी मराठी  



 

प्रश्न ५) भारतामध्ये सवाात प्रथम कोणत्या शिरात दरूहचत्रवाणीच ेअांशतः प्रसारण सरुू झाले.   

अ)  हदल्ली  

ब)  मुांबई  

क ) कलकत्ता   

ड)  पणेु    

 

उत्तर : अ) हदल्ली  

प्रश्न ६) दरूहचत्रवाणी सांहिता लखेन करताना कोणते ध्येय समोर ठेवललेे असते. 

अ)  शिरीकरण  

ब)  व्यावसाहयकता  

क)  स्पधाा   

ड)  लोकहशक्षण आहण लोकरांजन 

उत्तर : ड) लोकहशक्षण आहण लोकरांजन 

 

प्रश्न ७) दरूदशानवरून प्रसाररत झालेली पहिली धारावािी माहलका (soap opera) कोणती.  

अ ) मलैा आचल  

ब)  बुहनयाद  

क)  नुक्कड   

ड)  िमलोग  

उत्तर : ड) िमलोग  

 

प्रश्न ८)  मकु्तशेवट (open endedserial) ि ेकोणत्या माध्यमाच ेमित्त्वाचे वैहशष््टय कोणत.े  

अ) हचत्रपट  

ब)  माहितीपट  

क ) धारावािी माहलका  

ड)  कादांबरी  

उत्तर : क) धारावािी माहलका  

 

प्रश्न ९) वेबमाहलकाांच्या लेखनाच ेमखु्य वैहशष््टय कोणत.े  

अ) तांत्रप्रधान  

ब) हवस्कळीत  

क) अथािीन  

ड) हचत्रमय  

उत्तर : अ) तांत्रप्रधान  

 

 

प्रश्न १०) ‘श्रीयतु गांगाधर हटपरे’ या माहलकेच ेकथालखेक कोण आिते. 

अ)  राजन हभसे  

ब)  शभुाांगी गोखले   

क)  केदार हशांद े 

ड)  हदलीप प्रभावळकर 

उत्तर :  क)  हदलीप प्रभावळकर 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


