
 बी.ए.भाग 1  ऐि�छक मराठ�   स�-2 

 पेपर �मांक -2 

 पा�यप�ुतक - अ�र बंध 

 बाक� सव� ठ�क आहे! लोकनाथ यशवंत 

 (�नवडक क�वता) 

 Question Bank 

 ��न -1 यो�य पया�य �नवडा:  गुण -10 

 1)  लोकनाथ  यशवंत  यांची  क�वता  कोण�या  �वचारांची  आहे  ? 

 A)  आबेंडकरवाद�  B)  समतावाद�  C)  ��ीवाद�  D)  मानवतावाद� 

 2)  लोकनाथ  यशवंत  यांची  क�वता  कोणाचे  ��न  घेऊन  साकारल�  आहे  ? 

 A)  द�लतांचे  B)  वं�चतांचे  C)  ि��यांचे  D)  आ�दवासी 

 3)  िजवाचा  आटा�पटा  या  क�वततेनू  लोकनाथ  यशवंत  यांनी  कशाचा  वेध  घेतला  आहे  ? 

 A)  जनुाट  जातीभेदाचा  B)  सनातनी  व�ृतीचा  C)  चातवुण��यव�थेचा  D)  जाग�तक�करणाचा 

 4)  म�ुय  �वाह  या  क�वततेनू  कोण�या  मनोव�ृतीचे  दश�न  कवींनी  घडवले  आहे? 

 A)  साधवू�ृतीचे  B)  मखुवटाधार�  माणसांचे  C)  �ामा�णकपणाचे  D)  फसवे�गर� 

 5)  एका  व�ृाची  गो�ट  या  क�वततेनू  मानवाने  कोणाला  कंुडीत  बं�द�त  केले  आहे  असे  कवीला  वाटत?े 

 A)  �नसगा�ला  B)  द�लतांना  C)  मानवतलेा  D)  जातीयतलेा 

 6)  राग  या  क�वतते  कोणाची  सम�या  मांडल�  आहे  ? 

 A)  एनजीओवाले  B)  एमबीबीएस  डॉ�टर  C)  कुपो�षत  बालकांची  D)  आ�दवासींची 

 7)  कोण�या  आजीने  ल�ना�या  धामधमूीत  �ाण  सोडला  ? 

 A)  ल�मी  B)  सरोजनी  C)  सर�वती  D)  वासंती 

 8)  �कती  सो�प  असत ं पसेै  कमावणे  �शकले  पण  सवरले  नाह�  हे  वा�य  कोण�या  क�वततेील  आहे  ? 

 A)  हे  जीवन  सुंदर  आहे  B)  िजवाचा  आटा�पटा  C)  भ�व�य  D)  राग 

 9)  हो  ला  हो  �हणतो  नाह�  ला  नाह�  असे  �हणणारा  आनंदात  कोठे  आहे  ? 

 A)  ऑ�फस  म�ये  B)  शहरात  C)  घरात  D)  गावात 

 9)  पस�नल  मलुाखती�यावेळी  कोणता  म�ुा  कळीचा  ठरला 

 A)  सामा�य  �ानाचा  B)  पा�तचेा  C)  �यि�तम�वाचा  D)  जाती  -  धमा�चा 

 10)  कुणी  अ�ाळ  �व�ाळ  जबडा  उघडला  आहे  असे  कवीला  वाटत े ? 

 A)  लोकशाह�ने  B)  राजेशाह�ने  C)  भांडवलशाह�ने  D)  गुलाम�गर�ने 



 11)  कोण  शवेटचे  आचके  देत  आहे  �ह��टलेटरवर  असे  कवीला  वाटत े ? 

 A)  समाज  B)  दो�ती  ,  यार�  C)  जाती  -  धम�  D)  माणसुक� 

 12)  सो�याचा  दात  या  क�वततेनू  कवीने  कोणाला  उपरो�धक  टोला  हाणला  आहे  ? 

 A)  गभ�  �ीमंतांना  B  शतेमजरुांना  C)  जनसामा�यांना  D)  ग�रबांना 

 13)  मांजर  या  क�वतते  कवीला  कोणाचा  राग  आहे  ? 

 A)  स�ताधार�  लोकांचा  B)  �ौढ�  �मरवण�याचा  C)  साध ू भ�दचूा  D)  कृ�तशील  दयावंताचा 

 14)  �पश�  या  क�वततेनू  कवीने  कोणाची  �यथा  मांडल�  आहे  ? 

 A)  कु�याची  B)  मांजरांची  C)  अनाथ  मलुांची  D)  धा�म�क  लोकांची 

 15)  य�ु  स�ु  झाले  या  क�वतते  कवीने  य�ुा�वषयी  कोणती?  भावना  �य�त  केल�  आहे  ? 

 A)  घणृा  B)  दःुख  C)  आनंद  D)  वाद 

 16)  कोण�या  आईने  ज�म  �यावा  हजार  वेळा  असे  कवीला  वाटत े ? 

 A)  मा�स��या  B)  राइट  बंधूं�या  C)  श�ुाचाया��या  D)  बळीराजा�या 

 17)  लोकनाथ  यशवंत  यां�या  क�वतचेा  क� ��बदं ू कोण  आहे  ? 

 A)  माणसू  B)  �नसग�  C)  पाळीव  जनावरे  D)  द�लत 

 18) �वषय �नघाला �हणनू कोणाला कवी सांगत होत?े 

 A) एमबीबीएस  B) एम डी  C) पीएचडी  D) बीए एम एस 

 20) ��येक हालचाल�वर कोण ल� ठेवनू असत?े 

 A)पहारेकर�  B) रखवालदार  C) सरु�ा र�क  D) सीसीट��ह� कॅमेरे 

 21) हराम आतनू घेतले�या कशाचे भाव भरमसाठ वधारणार आहेत? 

 A) सो�याचे  B) इ�टेट�चे  C) बंग�याचे  D) ज�मनीचे 

 22) मी कोठे बसतो �हणनू �या�या िजवाचा आटा�पटा स�ुच असतो? 

 A) जातीत  B) धमा�त  C) देशात  D) चातु�वणा�त 

 23) त�ुह� गो�ट कोणाची करता चपल�नची मदर तरेेसा ची? 

 A) �नेहाची  B) भांडणाची  C) �ेमाची  D) क�णेची 

 25) वषा�तनू एकदा �याची काय कापायची �हणजे तो कुणीच राह�ल बटुका होऊन? 

 A) पान  B) फुल ं  C) फांद�  D) मळू 

 26) ब�ु असे �हणाले �यांनी असेच �हटले असे कोण �हणाले? 

 A) दादासाहेबांनी  B) बाबासाहेबांनी  C) काकासाहेबांनी  D) मा�स�नी 

 27) मी एकटा �� आहे �यांना त ेयार�ने कसा असतो �मळून-�मसळून? 



 A) बसतात  B) ऐकतात  C) सांगतात  D) राहतात 

 28)खाट�क कसा आहे? 

 A) शहरातील  B) क�णाकार  C) �वतं�  D) दयाळू 

 29) कोणत ेलोक कु�यासाठ� चौक�दार ठेवतात? 

 A) माजलेले  B) बोलणारे  C) �ल�हणारे  D) वाचणारे 

 30) कोण�या घणृा �पद श�दात आ�था भरलेल� आहे? 

 A) �वेष  B) म��सर  C) य�ु                          D) वाद 

 31) एकदाच �मळणा�या आय�ुयावर खपू �ेम आणतो अमलात ह� कशाची �या�या आहे? 

 A)कलंदराची  B) �बलंदराची  C) साळींदराची  D) यापकै� नाह� 

 32) कोण�या मलुा�या आईने ज�म घेऊ नये असे कवीला वाटत?े 

 A)�ह�ं�क  B) मानवतावाद�  C) घातक�  D) वर�ल सव� 

 33) शतेक-यासारखी कोण आ�मह�या करत नाह�? 

 A) मजरू  B) गुलाम  C) शतेमजरू  D) ि��या 

 34) सो�याचा दात या क�वतते कोणाचे वण�न केले आहे? 

 A) म�यमवग�  B) कुपो�षत बालके  C) ��मक वग�  D) भांडवलदार 

 35)  लोकनाथ यशवंत यां�या क�वतचेा क� ��बदं ूकोण आहे? 

 A)  माणसू  B)  �नसग�  C)  पाळीव जनावरे  D)  द�लत 

 36)लोकनाथ  यशवंत  यांची  क�वता  कोणाचे  ��न  घेऊन  साकारल�  आहे  ? 

 A)  द�लतांचे  B)  वं�चतांचे  C)  ि��यांचे  D)  आ�दवासी 

 37)  38)  म�ुय �वाह या क�वततेनू कोण�या मनोव�ृतीचे  दश�न कवींनी घडवले आहे? 

 A)  साधवू�ृतीचे  B)  मखुवटाधार� माणसांचे  C)  �ामा�णकपणाचे  D)  फसवे�गर� 

 39)  एका व�ृाची गो�ट या क�वततेनू मानवाने कोणाला  कंुडीत बं�द�त केले आहे असे कवीला वाटत?े 

 A)  �नसगा�ला  B)  द�लतांना  C)  मानवतलेा  D)  जातीयतलेा 

 40)  राग या क�वतते कोणाची सम�या मांडल� आहे? 

 A)  एनजीओवाले  B)  एमबीबीएस डॉ�टर  C)  कुपो�षत  बालकांची  D)  आ�दवासींची 



 41)  �कती सो�प असतं पसेै कमावणे �शकले पणसवरले नाह� हे वा�य कोण�या क�वततेील आहे? 

 A)  हे जीवन सुंदर आहे  B)  िजवाचा आटा�पटा  C)  भ�व�य  D)  राग 

 42)  पस�नल मलुाखती�यावेळी  कोणता म�ुा कळीचा ठरला? 

 A)  सामा�य �ानाचा  B)  पा�तचेा  C)  �यि�तम�वाचा  D)  जाती-धमा�चा 

 43) बाक� सव� ठ�क आहे या क�वतासं�हातील �कती क�वता आप�याला अ�यास�मासाठ� आहेत? 

 A)दहा  B) आठ  C)नऊ  D) बारा 

 44) कवी लोकनाथ यशवंत यां�या क�वतलेा कोण�या  यगुाचे भान आहे? 

 A) भतूकाळाचे  B) भ�व�यकाळाचे  C) वत�मान काळाचे  D) यापकै� नाह� 

 45) कवी लोकनाथ यशवंत यांनी आप�या क�वतांमधनू  कशाचा आ�ह धरला आहे? 

 A) आय�ुयाचा  B) मानवम�ुतीचा  C) गुलामीचा  D) सामािजकतचेा 

 46) कवी लोकनाथ यशवंत यां�या क�वतचेी भाषा कशी आहे? 

 A)रोखठोक  B) अ�पा�र�  C) आ�हाना�मक  D) वर�ल सव� 

 47) कवी लोकनाथ यशवंत यां�या क�वतचेी का�य शलै� कशी आहे? 

 A) आबेंडकर वाद� B) ब�ु वाद� C) ��ीवाद� D) यापकै� नाह� 

 48) कवी लोकनाथ यशवंत यां�या क�वतलेा कशाचे भान आहे आहे ? 

 A) सामािजक वा�तव B) समकाल�न C) �नसग�D) मानवतावाद� 

 49)  कवी  लोकनाथ  यशवंत  यांची  क�वता  सामािजक  �वषमत े �व��  �व�ोह  कर�त  असल�  तर�  ती  काय 

 होत नाह�? 

 A) आ��ताळी B) �वफल C) �याकुळ D) �व�ोह� 

 50) कवी लोकनाथ यशवंत यां�या क�वतनेे कोणती �ांती केल� आहे? 

 A) आबेंडकर� B) बौ�द C) परुोगामी D) सामािजक 



 ��न �मांक -2 द�घ��तर� ��न   गुण -10 

 1)  कवी लोकनाथ यशवंत यां�या सामािजक जा�णवांचा आढावा  �या? 

 2)  कवी  लोकनाथ  यशवंत  यां�या  क�वततेनू  येणार�  उपरो�धकता  व  उपहास  कसा  �प�ट  झाला  आहे  त े

 �यां�या क�वत�ेया आधारे �प�ट करा? 

 3)  कवी  लोकनाथ  यशवंत  यांची  क�वता  �व�ोह�  आहे  पण  आ��ताळी  होत  नाह�  या  �वधानाचा  परामश� 

 �या? 

 4) कवी लोकनाथ यशवंत यां�या क�वततेील सामािजक व�ैा�नक जाणीव �प�ट करा? 

 5) कवी लोकनाथ यशवंत यां�या कोण�या क�वतांमधनू जातीचा म�ुा कळीचा ठरला आहे? 

 6) कवी लोकनाथ यशवंत यां�या �नवडक क�वता मधनू कोणकोणती न�ैतक म�ूये �दसनू येतात? 

 ��न �मांक -3 द�घ��तर� ��न ( दोन पकै� एक)  गुण -10 

 1)कवी  लोकनाथ  यशवंत  यांची  क�वता  समकाल�न  सामािजक  वा�तवाची  ओळख  क�न  देत े याचा  परामश� 

 �या 

 2)  कवी  लोकनाथ  यशवंत  यांची  क�वता  �नसगा�लाह�  सांभाळत े याचा  अनभुव  देणा�या  क�वता  सोदाहरण 

 �प�ट करा? 

 3) कवी लोकनाथ यशवंत यां�या क�वतनेे देशासमोर�ल कोण कोणत े��न मांडले आहेत? 

 4) कवी लोकनाथ यशवंत यां�या क�वतचेे वांङमयीन स�दय� �प�ट करा? 

 5) कवी लोकनाथ यशवंत यां�या सामािजक जा�णवां�या क�वतांचा आढावा �या? 

 ��न �मांक-4  �दघ��तर�  ��न: ( दोन पकै�  एक) गुण -10 

 1) भ�व�य या क�वतते कवी लोकनाथ यशवंत यांनी कोणत े�वचार मांडले आहेत? 

 2) कवी लोकनाथ यशवंत यांनी तडजोड या क�वतते शहर� करणा �वषयी कोणत े�वचार मांडले आहेत? 

 3) कवी लोकनाथ यशवंत यांनी जातीभेदाला �वषयक कोण�या क�वता �लहले�या आहेत का? कशा 



 4)  कवी  लोकनाथ  यशवंत  यां�या  क�वततेनू  कोण  कोण�या  वां�मयीन  म�ूयांचे  दश�न  घडत े त े स�व�तर 

 �लहा? 

 5)  कवी  लोकनाथ  यशवंत  यां�या  क�वतमेधनू  �वातं�य  समता  बंधतुा  व  �याय  या  लोकशाह�  म�ूयांचे  दश�न 

 घडत ेया�वषयी स�व�तर �लहा? 

 ��न �मांक-4  लघ�ुतर�  ��न ( दोन पकै� एक) गुण -10 

 1)  कवी लोकनाथ यशवंत यां�या क�वततेील महानगर�य जीवनाचे  वा�तव �प�ट करा 

 2) लोकनाथ यशवंत यां�या पया�वरण संवध�न कसे झाले त े�प�ट करा? 

 3)  कवी  लोकनाथ  यशवंत  यांची  क�वता  वत�मान  यगुाचे  भान  असणार�  क�वता  आहे  या  �वधानाचा  परामश� 

 �या? 

 4) मलुाखत या क�वतते कवी लोकनाथ यशवंत यांनी कोणता �वचार मांडला आहे? 

 5)  हे  जीवन  सुंदर  आहे  क�वततेनू  आज�या  काळात  कृती  लाच  �यवहार  मांडले  आहे  याचे  दश�न  कसे 

 घडत?े 

 ��न �मांक-5लघ�ुतर�  ��न ( चार पकै� एक) गुण -10 

 1  ) बातमी �हणजे काय त ेसांगून बातमीदार आकड ेकोणत े गुण असावे त े�प�ट करा? 

 2) अ�लेख ह� संक�पना �व�प आ�ण मह��व �प�ट कराs 

 3) वाचकांचा प��यवहार �या सदरा �वषयी �ववेचन करा? 

 4) प�लेखन �हणजे काय त ेसांगून प� लेखनाचे �व�प �प�ट करा 

 5) ई -टपाल या संक�पनेची चचा� करा? व त ेकसे �लहावे त ेसांगा? 


