
 विभाग – १: गद्य 

पठित गद्य 

 

प्र.१ अ) पढुील उताऱ्याच्या आधारे सचूननेसुार कृती करा.   (०८) 

१) ठरकाम्या जागा भरा.  

i) एका वपल्लान ंतर िाविणीच्या ............... उडी ितेली. 

२ 

 ii) एका वपल्लांनं बाजूच्या ............... झाडीतून थेट पाण्यात उडी िेतली होती.  

 iii) एक िर्ााचा िािांच्या अभ्यासान ंआवण अनुभिानं ह ेिाऊक होतं, की ..................  

 vi) िािीण वपल्लांच्या सुरक्षबेद्दल भलतीच ................ असते.  

           ‘‘ऑऽ व्हऽऽ’’ अचानक नाल्याच्या पलीकडून आलेल्या या बारीक आिाजानं मी जागीच थबकलो. माझ्या 

अंगािर सरसरून काटा आला. एक िर्ााच्या िािांच्या अभ्यासान ंआवण अनुभिानं ह ेिाऊक होतं, की हा 

िाविणीचा आिाज आह.े ती या आिाजानं आपल्या वपल्लांना बोलित असािी. अचानक पाण्यात ‘धपकन’ 

काहीतरी पडल्याचा आिाज आला. मी पाणिठ्याकड ंपावहलं आवण आश्चयाानं थक्कच झालो. एका वपल्लानं बाजचू्या 

जांभळीच्या झाडीतनू थेट पाण्यात उडी िेतली होती. लगेच त्याच्या पािोपाि उरलेली तीनही वपल्लं धपाधप 

पाण्यात उतरली. आईचा आश् िासक आिाज त्यांच्या करता उत्साहाचं िारं भरणारा िरला होता. 

          िािीण रात्रीच वपल्लांना नाल्या कािच्या जांभळीच्या दाट झुडपात लपिून विकारीसािी गेली होती. या 

पठरसरात दसुरे नर िाि, वबबळा, रानकुत्री अिा वपल्लांच्या संभाव्य ित्रूंचा राबता होताच. त्यामुळं वतला ही 

खबरदारी िेण ंआिश्यकच होतं. िािांच्या लहान वपल्लांना इतर भक्षकांपासनू खूपच धोका असतो. त्यामुळं 

िािीण वपल्लांच्या सुरक्षेबद्दल भलतीच दक्ष असते. आता ती रात्रभर जंगलात फिरून वपल्लां जिळ परत आली 

होती. आईची हाक ऐकताच अजूनिर दडून बसलेली वपल्लं खेळकरपणे वतच्याकड ंझेपािली होती. तेिढ्यात 

नाल्याच्या डािीकडच्या विरळ बांबूंमधून मला िािीण येताना फदसली. ती सरळ पाण्याजिळ आली आवण िळून 

पाण्यात बसली. रात्रभरच्या िाटचालीनं थकून ती विश्ांती िेत होती; पण वपल्लांच्या उत्साहाला आई बिताच 

उधाण आल ंहोतं. त्यां तील एका वपल्लानं तर िाविणीच्या पािीिरच उडी िेतली; पण वतथून िसरल्यानं ते 

धपकन पाण्यात पडल.ं तोंडािर पाणी उडताच िाविणीन ंमंदपणे गुरगुरून नापसंती व्यक्त केली; पण वपल्लांना 

त्याच्यािी काहीच दणंे-िेण ंनव्हत.ं त्यांचा आईच्या भोिती जबरदस्त दगंाधोपा सरुू झाला. 

 

२) आकृती पूणा करा.  २ 

i)   

ii)   

iii)    

iv)   

 

Subject –  मरािी  

Marks: 100 

Time:  3 Hrs. 

Set – 1 

िाविणीची वपल् लांिर गुरुगुरण्याच्या फियेची वस्थती  
 

वपल् लांना लपिून िेिण्याची जागा 
 

िाविणीचा वपल् लांना बोलिल्याचा आिाज  
 
पाण्यात पडल्याचा झालेला आिाज 
 



३) व्याकरण   

 i) दोन अथापूणा िब् द तयार करा.  

      िाविणीचा - _____________ 

१ 

 ii) ‘भर’ प्रत्यय लािून िब् द तयार करा.  

      अ) मण - _____________       ब) हात - ______________ 

१ 

४) िािीण ि वतच्या वपल् लांची भेट हा प्रसंग िब्दबध्द करा.  २ 

प्र.१ आ) पढुील उतार् याच्या आधारे सचूननेसुार कृती सोडिा.   (०८) 

१) उतार् यातील पुढील संकल्पनाचंा अथा स्पष्ट करा:  

i) िजनाचा मागा भलत्याच काट्यातून जातो.     ii) असामान्य मनोवनग्रह  

२ 

 मग मात्र मी वचडलो आवण वनश् चय केला की बस् स. यापुढे उपास िजन उतरेपयंत उपास! मला मी काटकुळा 

झाल्याची स्िप् ने पडू लागली. भरल्या ताटािरून मी उिू लागलो. वबनसाखरेचा आवण वबनदधुाचाच काय: पण 

वबनचहाचा दखेील चहा मी वपऊ लागलो. साखर पावहली, की माझ्या अंगाचा वतळपापड होऊ लागला. केिळ 

िळांिर मी जगू लागलो. ललंबाचा रस तर मला अमृतासासारखा िाटू लागला. धारोष्ण दधुासािी मी अधूनमधून 

अंधेरीच्या गोठ्यात जाऊ लागलो. दोरीिरच्या उड्या केिळ खालच्या मजल्यािरील मंडळींच्या ‘दषु्टपणाने ि 

आकसाने’ केलेल्या तिारींमुळे थांबिाव्या लागल्या. दहा उड्या पाय न अडकता मारण्यापयंत मी पोचलो होतो. 

कचेरी सुटली, की मी वगरगाि रस्त्याने धाित येऊ लागलो. केिळ पौवष्टक आवण सावत् त्िक आहार सुरु केला. 

जिळजिळ दहाबारा फदिस हा िम चालू होता. माझ्यातला िरक मलाच कळत होता. लहान मुले बी पेरले की 

रोप फकती िाढले ह ेरोप उपटून पाहतात त्याप्रमाणे रोज संध्याकाळी काट्यािर िजन करािे असे िाटत होते मला; 

पण मी इच्छा दाबून धरली. बरोबर एक मवहन्याने मी िजन करणार होतो. एक मवहनाभर तुपाचा थेंब माझ्या 

पोटात जाणार नव्हता. केिळ दधू! ददुिैाने रोज गाईचे धारोष्ण दधू वमळण्याची सोय नव्हती; पण एकूण आहारव्रत 

जोरात चालू िेिले.  

पंधरिडाभरात िक् त दोन िेळाच साखरभात झाला. एकदा सोकाजीने चोरुन कोळंबीभात चारला ि खालच्या 

मजल्यािरच्या भाऊजी पसरटिारांनी एकदा नागपुरी िडाभात पाििला होता. एिढे अपिाद िगळल्यास भाताला 

स्पिा नाही केला. त्यामुळे मुख्यत: चरबीयुक् त द्रव्ये िरीरात कमी गेली. माझा एकूण वनश् चय पाहून चाळीतल्या 

मंडळींचे आदर दणुािल्याचे माझ्या सूक्ष्म नजरेतून सटुत नव्हते. जी मंडळी माझी, माझ्या डाएटची आवण  

उपासाची चेष्टा करत होती त्यांनीच “पंत, िरक फदसतो ह!ं” अिी कबुली द्यायला सुरुिात केली.  

जनोबा रेगयांसारख्या अत्यंत कुजकट िेजार् यालाही “पंत, भलतेच काय हो रोडािलेत.” असे मान्य करािे लागल.े 

मंडळींच्या प्रिस्तीने मला भीती िाटत होती ती एकच गोष्टीची म्हणजे मूिभर मांस िाढण्याची; पण असली 

तुरळक तारीि ऎकून मी चळण्यासारखा नव्हतो.  

इतक्या असामान्य मनोवनग्रह आवण वजव्हावनयंत्रणानंतर कमीत कमी िीस त े पंचिीस पौंडांनी तरी माझे िजन 

िटले पावहजे अिी माझी खात्री होती ि त्या खात्रीने मी आमच्या ऑफिससमोरच्या िजनाच्या यंत्रािर पाय िेिला 

आणी आणेली टाकून वतकीट काढले. मवहन्यापूिी याच यंत्राने माझे िजन एकिे एक्याऎंिी पौंड दाखिले होते. एक 

मवहन्याचा उपास, वनराहार, िास्त्रोक् त आहार, दोरीिरच्या उड्या इत्यादी उग्र साधन केल्यािर आज वतफकटािर 

िजन........  

वमवनटभर माझा विश् िासच बसेना. एकिे ब्याण्णि पौंड आवण भविष्य होते: ‘आप बहुत समझदार और गंभीर ह!ै’ 

हल् ली मी िजन आवण भविष्य या दोन्ही गोष्टींची लचतंा करायच े सोडून फदले आह े आवण वििेर्त: डाएटच्या 

आहारी तर या जन् मात जाणार नाही. छे, छे, िजनाचा मागा भलत्याच काट्यातनू जातो.   

 

२) आकृती पूणा करा:   

 

२ 

पंतांच्या उग्र साधनेच े     

         िटक 



३) व्याकरण   

i) संधी सोडिा.    अ) ददुिै       ब) मनोवनग्रह   

ii) अनेकिचन वलहा.      अ) स्िप् न        ब) बी  

१ 

 

१ 

४) तुम्हांला सिांत आिडलेला विनोद कोणता? तो का आिडला ते स्पष्ट करा.  २ 

 अपठित गद्य  

प्र.१ इ) पढुील उतार् याच्या आधारे सचूननेसुार कृती सोडिा. (८)  

१) चौकटी पूणा करा.  

 i)  

 

ii) 

 

२ 

 
कोण्या एका दिेात म्हणे लढाई सुरू झाली.  त्या दिेािर दसुर् या एका दिेाने आिमण केले.  आिमणाचा प्रवतकार 

करण्यासािी सारे राष्ट्र वसद्ध झाले.  हा परक्या आिमणाचा आिात झेलण्यासािी राष्ट्रातले अनके तरुण पुढे 

सरसािले.  लष्करात भरती झाले.  रणांगणािर त े ित्रूिी प्राणपणाने झुंजू लागल.े  राष्ट्रातल े स्त्री – पुरुर् 

नागठरकही मातृभूमीच्या स्िातंत्र्यसािी त्याग करण्यास माग े राहीले नाहीत.  आपल्याजिळ जे काही आह,े त े

दणे्यासािी सारेजण पुढे सरसािले.  कारखान्यातील कामगार फदिस-रात्र िाम गाळून आिश्यक त्या िस्तूंच े

उत्पादन िाढि ूलागल.े  िेतकरीही खूप काम करु लागल.े  धंवनकानंी द्रव्य फदल.े  श्वमकांनी श्म फदल.े  वस्त्रयांनी 

अंगा खांदयािरचे दावगने उतरिून फदल.े  तरुण विद्यार्थानींनी रस्त्यारस्त्यािरून बूट पॉवलि करून वनधी जमिला. 

          राष्ट्रसािी दणे्याची िृत्ती सगळ्या दिेभर लाटेसारखी उचंबळून आलेली होती.  असणारे दते होते.  पण 

जिळ काहीच नसणारा एकजण मात्र तळमळत होता.  तो िूटपाथिर राहत होता.  त्याला िरदार नव्हते.  पण 

राष्ट्र होते.  दिेातील असंख्य माणसे दते असताना आपण मात्र काहीच दऊे िकत नाही, या असहाय्यतेने तो 

तळमळत होता.  तडिडत होता.  त्याने कुिेतरी ऐकल े दिेाला आज जिी धन धान्याची गरज आह,े तिीच 

रक् ताचीही आह.े  त्याने आपल्या िरीरातील रक्त फदल.े  आपल्या दिेबांधि जिानांसािी त्याने रक्त फदल.े   

 

२) एका िाक्यात उत्तरे वलहा. 

i) धंवनकांनी राष्ट्रासािी काय फदले? 

ii) कारखान्यात कामगार काय करू लागल े? 

२ 

३) व्याकरण  

i) विरूद्धाथी िब्द वलहा    अ) िृद्ध × ...............     ब) रात्र × ...............  

ii) दोन अथापूणा िब्द तयार करा. :- कामगारिगा -               

 

१ 

१ 

४) तुमची िाळेत एखाद्या पदािर झालेली वनयुक्ती ि केलेल्या कायााचा अनुभि वलहा. २ 

 

 

 

 

 

 

 



 विभाग – २ : पद्य  

प्र.२ अ) कवितचे्या आधारे सचूननेसुार कृती करा. (८) 

१) चौकटी पूणा करा.  

 i) 

 

ii) 

 

२ 

 िुलािुलांचे दाट ताटि,े वजथ ेपोचते दषृ्टी 

रंग मजेचे, रंग उदयाच,े जपून िेिू सृष्टी... 

धान्य दईेना संगणक हा, काळी आई जगिू 

मातीमध्य ेजे हात राबती, तयांस दऊे पुष्टी… 

रंग मजेचे, रंग उदयाच े

उधळू, िेकू वबया डोंगरी, रुजतील दिेी झाड े

गच्च मजतील राने, होईल आभाळातून िृष्टी... 

रंग मजेचे, रंग उदयाच े

डोंगरातून िाहात यतेे, खळाळते ह ेपाणी 

िेनधिलिा तुर्ारांमध्ये, राहाल कैस ेकष्टी? 

रंग मजेचे, रंग उदयाच े

वमळेल पैसा, वमळेल दौलत, यंत्रांच्या संगती 

आभाळाच्या छत्राखाली, एक अनोखी तुष्टी... 

रंग मजेचे, रंग उदयाच े

वहरिी वहरिी मने भोिती, फकती छटा वहरव्याच्या 

गभारेिमी सळसळण्याच्या जगास सांगू गोष्टी… 

रंग मजेचे, रंग उदयाच े
 

 

२) खालील संकल्पना स्पष्ट करा. 

अ) आभाळाचे छत्र - ...............         ब) गभंरेिमी सळसळणारे जग - ................. 

२ 

३)          धान्य दईेना संगणक हा, काळी आई जगिू  

         मातीमध्य ेज ेहात राबती तयास दऊे पुष्टी  

िरील ओळींचे भािसौंदया स्पष्ट करा :- 

२ 

४) िसुंधरेचे वहरिेपण जपण्यासािी उपाय सुचिा. २ 

प्र.२ आ) पढुील कोणत्याही एका कवितसेबंधंी खालील मदु् द् यानंा अनसुरुन कृती सोडिा.   (८) 

 i) वहरिंगार झाडासारखं    ii) योगी सिाकाळ सुखदाता  

 अ) प्रस्तुत कवितेचे किी / किवयत्री वलहा.  १ 

 ब) कवितेचा काव्यसंग्रह कोणता?   १ 

 क) कवितेतनू व्यक् त होणारा भाि व्यक् त करा.   १ 

 ड) कवितेचा रचनाप्रकार कोणता ते वलहा?  १ 

 प) कवितेतून कोणता संदिे वमळाला?   

ि) कवितेची मध्यिती कल्पना स्पष्ट करा.  

२ 

२ 

प्र.२ इ) खालील ओळींच ेरसग्रहण करा. (४) 

 दोन फदिस िाट पाहण्यात गलेे, दोन द:ुखात गेले.  

वहिोब करतो आह ेफकती रावहलेत डोईिर उन्हाळे.   

 

   



 विभाग – ३: स्थलूिाचन  

प्र.३ पुढीलपकैी कोणत्याही दोन कृती सोडिा.  (६) 

१) िाळिंटी प्रदिेातील झाडांना काटे असण्याची कोणकोणती कारणे असािीत, असे तुम्हाला िाटते ते वलहा.  

२) ‘पाणी हचे जीिन !' या विधानासंबंधी तुमच ेविचार वलहा.  

३) ठटपा वलहा. 

 

 

 विभाग – ४: भार्ाभ्यास  

प्र.४ अ) व्याकरण िटकािंर आधाठरत कृती.    

१) तक्ता पूणाा करा: 

अ. ि सामावसक िब्द विग्रह समासाच ेनाि 

१) वमसळपाि ______________ ______________ 

२) यथामती ______________ ______________ 
 

२ 

२) पुढील उदाहरण िाचून सूचनपे्रमाणे उत् तरे वलहा.   २ 

             तझुा रंग पािसाळी नभापरी सािळा आह.े 

िरील उदाहरणातील  -   i) उपमेय -      ii) उपमान -     iii) साम्यिाचक िब्द -        iv) अलंकार - 

 

३) कंसात  फदलेल्या सूचनेनुसार िाक् य बदलुन पुन्हा वलहा.  

       (i) विजयी हो ! (विधानाथी करा) 

      (ii) मी आपल्या सेिेसािी आलो असतो. (प्रश्नाथी करा)  

२ 

४) पुढील िब्दांचे सामान्यरुप वलहा. 

       (i) िगा  -  ................     (ii) िोडा - ............... 

२ 

५) खालील िाक्यप्रचारांचा अथा वलहून िाक्यात उपयोग करा. २ 

        (i) अंगाचा वतळपापड होतो.              (ii) पारंगत असणे.   

प्र.४ आ) भार्ासौंदया   

१) िब्दसपंत् ती  

i) समानाथी िब्द वलहा. 

        अ) आज्ञा -       ब)  िन –     

१ 

 ii) िब्दसमूहासािी एक िब्द वलहा. 

        अ) मातीपासून भांडी बनिणारा.         ब) नदीिरील पाणी अडविण्यासािी बांधलेला बंधारा 

१ 

 iii) एका िब्दाचे अनेक अथा वलहा. 

          -------- सूया -------- 

१ 

 iv) िब्दांतील अक्षरांपासून दोन अथापूणा िब्द बनिा. 

           िडगािला 

१ 

२) खालील िाक्यातील चुकीच ेिब्द लेखनवनयमानुसार वलहुन िाक् य पुन्हा वलहा.  २ 

      i) अिी भािना त ेमाझ्यामधे नीमााण करत.     ii) अब्दलू तपोिनला आला तेव्हा कायाकरम सुरु होता   



३) पुढील विरामवचन्हांची नािे वलहा.   

      i) ’’ ______     ii) ! _______     iii) ? _______       iv) ; _________ 

२ 

४) खालील िब्दांना पाठरभावर्क िब्द वलहा. 

      i) Train -       ii) Footprint - 

१ 

५) िब्दात येणार् या िेिटच्या अक्षरािरून िब्द साखळी बनिा. 

      i) उत्सि -  

१ 

 विभाग – ५: उपयोवजत लखेन  

प्र.५ अ) पत्रलेखन  

१)  

 

 

 

 

 

 

 

५ 

२) सारांिलेखन  

     विभाग – १ गद्य विभागातील प्र.१ इ मधील अपठित उतार् याचा १/३ एिढा सारािं तुमच्या िब्दांत वलहा.   

५ 

प्र.५ आ) पढुील कृती सोडिा.   

१) खालील िब्दांचा आधार िेऊन आकर्ाक जावहरात तयार करा.  ६ 

  

 

 

 

 

 

 

२) तुमच्या िाळेत भरविण्यात आलेल्या विज्ञान प्रदिानाचा िृत् तांत वलहा.  ६ 

   

   

गार गार मािक दर  

आईस्िीम पालार  

थंड – थंड   

आस्िाद 

पत् ता 

मा. व्यिस्थापक, आयवडयल ग्रंथ भांडार, 

महात् मा गांधी रोड, दादर (प.) मुंबई. 

विद्याथी प्रवतवनधी या नात्यान े

ककंिा 
िालेय ग्रंथालयासािी 

पुस्तकांची मागणी 

करणारे पत्र वलहा.  

ग्रंथालयासािी पुस्तकांिर 

वििेर् सिलत फदल्याबद् दल  

आभार मानणारे पत्र वलहा. 

संदिे प्रमुख पाहुणे 

मानवचन्ह 

विज्ञानप्रदिान 

स्थळ कालािधी  

फदनांक 



प्र.५ 

१) 

इ) पढुील लेखनप्रकारापंकैी कोणतीही एक कृती सोडिा. (िब्दमयाादा १०० त े१२० िब्द)  

झाड बोल ूलागल ेतर.......... 

८ 

 

  

 

२) वनबंध वलहा. 

स्िच्छ भारत. सुंदर भारत  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*This question paper is for practice purpose only. 

 

एका झाडाखाली बसण े 

त्याच्यामुळे लोकांना 

 होणारे िायद े

ग्रीष्मािकाि सुरु  

माणसाचा स्िाथीपणा   



 

 

 


