FYBA Ancillary Marathi -SEM I
प्रथम वषर् मराठी ऐि छक नमुना प्र न- सत्र एक
Q1. नाटक हे कुठे सादर के ले जाते?
1. पडद्यामागे
2. कुठे च नाही
3. रंगमचं ावर
4. पडद्यावर
Q2. पढु ीलपैकी कुणाला नाटयशा त्राचे जनक मानले जाते?
1. भरत
2. म मट
3. अिभनवगु त
4. लेटो
Q3. िनरथर्कता दाखिवणारे नाटक हणजे...
1. सामा य नाटक
2. न-नाट्य
3. लोककला
4. संगीतनाट्य
Q4. नाटकाचे शोकािं तका आपणास सख
ु ािं तका असे दोन प्रकार कोणी सािं गतले?
1. लेटो
2. ऑिर टॉटल
3. वडर् वथर्
4. कोलरीज
Q5. ‘तृतीय र न' हे दिलत रंगभमू ीवरील पिहले नाटक कोणी िलिहले?
1. द ा भगत
2. महा मा फुले
3. सरु े श मे ाम
4. गंगाधर पानतावणे ॽ

Q6. नाटक ही एक कला आहे...
1. िश पकला
2. प्रयोगिन ठ
3. िकचकट
4. ह तकला
Q7. ऑिर टॉटल यांनी नाटकाचे कोणते प्रकार सांिगतले?
1. सडक नाटक व रंगमच
ं ावरील नाटक
2. खेळे व नाट्य
3. सख
ु ाि मका व शोकाि मका
4. रंगमच
ं व ड्रामा
Q8. भरतमनु ी आिण ऑिर टॉटल यांनी नाटकात जीवनाची काय होते असे हटले आहे.?
1. िवपयार्स
2. संभ्रम
3. अनक
ु ृ ती
4. वाद
Q9. या नाट्यकृ तीचा अतं दःु खद आहे ितला हटले जाते...
1. शोकाि मका
2. सख
ु ाि मका
3. दख
ु वटा
4. नाट्य
Q10. ‘काव यांची शाळा’ हे नाटकाचे नाटककार कोण?
1. िव.वा.िशरवाडकर
2. िवजय तडुलकर
3. जयंत पवार
4. राजा ढाले

Q11. ‘काव यांची शाळा’ हे नाटक कोण या घटनाकद्राभोवती िफरते?
1. म यमवगर्
2. बा या आिण याची परीक्षा
3. पाहुणे
4. राजकीय िवचारमंथन
Q12. िवजय तडुलकर यां या ‘काव यांची शाळा’ या नाटकाचे एकूण िकती अंक आहेत?
1. तीन
2. चार
3. एक
4. पाच
Q13. ‘काव यांची शाळा’ हे नाटक पु यातील या म यमवगीर्य गृह थां या खो यांम ये घडते आहे..
1. मिहपती थोरात
2. मंगेश भडे
3. आबं ाराम
4. साहेबराव
Q14. ‘काव याच
ं ी शाळा’ नाटकाम ये मगं ेश कोणा या अ यासासाठी झटताना िदसतो?
1. शकु या आई या
2. मंगेशचा िमत्र बा या या
3. शकु या
4. अ ं धती बाई या
Q15. 'रािहले दरू घर माझे' या नाटकाचे लेखक कोण ?
1. िवजय तडुलकर
2. प्रशांत दळवी
3. शफाअत खान
4. प्रेमानंद

Q16. 'रािहले दरू घर माझे' या नाटकाचा पिहला प्रयोग येथे झाला ?
1. नािशक
2. नागपरू
3. नादं डे
4. मबंु ई
Q17. पु तक पात 'रािहले दरू घर माझे' हे नाटक कोण या प्रकाशकाने प्रकािशत के ले ?
1. श दालय
2. मौज
3. राजहसं
4. मेजेि टक
Q18. 'रािहले दरू घर माझे' या नाटकात एकूण िकती प्रवेश आहेत ?
1. एक
2. दोन
3. तीन
4. चार
Q19. ड्राय हर शोध यासाठी बाहेर पडलेला माईचा मल
ु गा कोण ?
1. कािसम
2. शायर
3. रतनलाल
4. जावेद
Q20. 'रािहले दरू घर माझे' या नाटकातील माई या पात्राची भिू मका कोण या व पाची आहे ?
1. आशावादी
2. िनराशाजनक
3. दःु खी
4. लोभी

