
 विभाग – १: गद्य  

प्र.१ अ) उतार् याच्या आधारे सचूननेसुार कृती करा.   (०८) 

१) आकृती पूर्ण करा. २ 

 i) 

 

ii) पुढील प्रश नाांची उत् तरे वलहा. 

अ) वनरांजनच्या िह्या - पुस्तकाांचा खचण 

करायचे -               

ब) गोठ्यातली सारी काम ेकरत -               

 

           मामा गेला तो पुन्हा परतला नाही मात्र लहानगा वनरांजन मािशीच्या घरी प्रामावर्कपरे् काम करायचा. 

घरातल्या सिाांशी त्याने जमिून घेतलां आवर् शाळेत नाि दाखल केलां. मािशीची पररवस्िती यिातिाच 

असल्याने वनरांजन िार लािनू जेिायचा. पवहल्याच िर्षी त्याची अभ्यासातली प्रगती पाहून  भडसािळे गुरुजींनी 

त्याला िोरामोठ्याांच्या घरी िार लािून ददल.े दररोज एकाच्या घरी दपुारी वनरांजन पाहुर्ा म्हरू्न जेिायला 

जायचा, मग वतिनू शाळेत. सांध्याकाळी मात्र मािशीकड ेजे काही वमळेल त्यािर राहायचा. सकाळी लिकर 

उठून घरातली, गोठ्यातली सारी कामां आटपून अभ्यासाला बसायचा. गुरुजींिर श्रद्धा ठेिायचा आवर् परीक्षेत 

पवहला नांबर पटकिायचा. त्याच्या िह्या-पुस्तकाांचा खचण भडसािळे गुरुजीच करायचे. गुरुजींनी त्याला 

साांवगतलां, की ‘जोपयांत तुझा पवहला नांबर आह,े तोपयांतच मी सारा खचण करीन आवर् िारही लािून दईेन. 

नाहीतर नाही.’ गुरुजींचां ह ेिाक्य लक्षात ठेिून वनरांजन झटून अभ्यास करायचा. 

          आज नागररकशास्त्राचा अभ्यास करत असताना आधीचे सगळे पेपसण चाांगले गेले असल्याने तो मनोमन 

खूश होता. नागररकाांची कतणव्ये कोर्ती? उत्तम नागररक कुर्ाला म्हर्ािे? लोकसभा म्हर्जे काय? ग्राम 

पांचायतीचा प्रमुख कोर् असतो? साऱ्या प्रश्ाांची उत्तरे त्याला धडाधड येत होती. अभ्यास करता करता दकती 

िेळ लोटला कुर्ास ठाऊक. वनरांजन ताडकन उठून उभा रावहला. नऊ िाजून गेले होते. साडदेहाची परीक्षा . त्या 

आधी दशेमुखाांकड ेजायचां होतां. केिढांतरी लाांब चालायचां होतां. भराभर आिरून तो वनघाला. 

 

२) ओघतक् ता पूर्ण करा.  २ 

 i) 

 

ii) वनरांजनला कोर्कोर्त्या प्रश नाांची उत् तरे यते 

होती?  
 

३) प्रत्यय ओळखून विभक्ती वलहा.  

 क्र. शब्द विभक् ती प्रत्यय विभक्ती प्रकार 

i) सिाांशी __________________ __________________ 

ii) वनरांजन __________________ __________________ 
 

२ 

 

Subject –  मराठी  

Marks: 100 

Time:  3 Hrs. 

Set – 2 



४) तुमचा नािडता विर्षय कोर्ता त्याचा अभ्यास कसा करता? २ 

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

१) शब्दजाल पूर्ण करा.  २ 

 

 

(ii)  

 

 

 

 

 

 अब्दलु येताच शन् नू उठली. िाळीत चपाती आवर् िाांग्याची भाजी घेऊन वतन ेिाळी अब्दलुसमोर ठेिली. अब्दलु 

एखाद्या अपराध्यासारखा मान खाली घालून जेिू लागला.   

तू नहीं खायेगी?''  

नहीं, जी नहीं चाहता खानेकू ।'  

“अन्िर जेिला?''  

“जेिला, पर् वखम्यासाठी हट्ट धरून बसला होता.''  

अब्दलुच्या हातातला घास हातातच रावहला. एकाएकी जिेर्ािरची इच्छाच मरून गेली. तोंडात घास घोळू 

लागला. ‘‘दकतीदा साांवगतलां हा धांदा सोडून दसुरा धांदा सरुू करा; पर्..." 

शन् नूचे पुढचे बोलरे् अब्दलुने ऐकलेच नाही. तो चटकन उठला. हात धुऊन अन्िरच्या शेजारी येऊन पडला. 

शन् नूचे  बोलरे्, त्यातला शब्दनशब्द त्याला पाठ होता. दकतीदा तरी तचे तचे ते बोलनू झाले होते. 

“निीन धांदा...निीन धांदा...भाांडिल नको? कुठून आर्र्ार?'' तो िोडासा जोरान ेपर् शन् नूला ऐकायला जाईल 

अशा आिाजात बोलला; पर् भाांडिलापेक्षाही त्याला अब्बाजानपासून चालत आलेला हा बाांगड्ाांचा धांदा 

सोडित नव्हता. 

...निरात्र सांपले होते. त्यात धांदा चाांगला झाला. लोक आता ददिाळीच्या तयारीला लागल ेहोते. रघुभैय्याने 

दकुानाला रांग दणे्याच ेकाम काढले होते. अब्दलु दकुानािर आला. त्याचा चेहरा उदास ददसत होता. रघुभैय्याने 

त्याला आिाज ददला, “क्यूां, आज दकुान नहीं खोलता?" 

“नाही रघुभैया...ह ेतपोिनच आता दाजीसाहबेाांच्या हाती रावहलां नाही. ह ेकळलां, तेव्हापासून मन नाही लागत 

धांदा करायला. आता तपोिनाचां काय होईल रे रघुभैया? केिढी मोठी िसाहत! दकती रोगी! आता त्याांची कशी 

काळजी घेतली जाईल रे? आवर् आयुष्याचां मोल दऊेन तन-मन-धनानां फुलिलेली ती कमणभूमी सोडण्याच्या 

कल्पनेनां दाजीसाहबेाांना काय िाटलां असेल बरां?' अब्दलु विलक्षर् हळिा झाला. 

दिेळातल्या पाहरेकर् याने दोनचे टोल ेददल.े शन् नू  घोरत होती. अन्िर गाढ झोपला होता. अब्दलु उठला. अगदी 

हलकेच. कोपर् यात बाांगड्ाांच्या पेटीिर ठेिलेल्या वपशिीतील एकेक िस्तू बाहरे काढू लागला. पािडरचा डबा, 

रुमाल,  ररवबनी, वपना, सोनरेी बाांगड्ा, साध्या बाांगड्ा, नायलॉनच्या बाांगड्ा...सांक्राांतीला ह ेसारे तपोिनात 

नेर्ार होता. वतिे चुडीिाला...चुडीिाला...' म्हरू्न वस्त्रया, मुलीबाळी धाितधाित त्याच्याजिळ जमर्ार 

होत्या. काही काळ तरी सारे विसरून हसर्ार होत्या आवर् त्याांचे हसू बघनू अब्दलु मनोमन सुखािर्ार होता; 

पर् आता...आता सारे सांपले होते. स्ित:साठी सारेच जगतात; पर् दसु-यासाठी जगण्यातला आनांद? त्या 

आनांदाचे सुख िर्षाणतून फक् त दोनदाच अब्दलु अनुभिायचा. पर् आता? आता तहेी वमळर्ार नव्हते. एखाद्या 

िस्त्राचा एकाएकी रांग उडून जािा तशी त्याची जीिनेच्छा एकाएकी उडून गेली. 

त्या सार् या िस्तूांकड ेबघता बघता अब्दलुचे डोळे पाण्याने काठोकाठ भरून आल.े त्यात तपोिनाचा पररसर 

विरघळत होता...हळूहळू...रात्र उतरर्ीला लागली होती. 

 



२) पुढील सांकल्पना एका िाक् यात स्पष्ट करा:  

i) तन – मन – धनाने           ii) कमणभूमी        iii) रात्र उतरर्ीला लागरे्       iv) भाांडिल  

२ 

३) पुढील शब्दाांचे विरुदध्ािी शब्द उतार् यातनू शोधून वलहा:   

i) द:ुख             ii) नांतर          iii) जुना        iv) वनरोगी  

२ 

४) शन् नूच्या िागण्यामागील वतचा विचार काय असािा, याविर्षयी तुमचे मत वलहा.  २ 

 अपरठत गद्य  

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

१) चौकटी पूर्ण करा.  

 i) 

 

ii) 

 

२ 

 िृक्ष आपल ेगुरु आहते. वनस्िािीपर्ा, परोपकार, त्याग ह ेगुर् िृक्षाांपासनू वशकािेत. ते आपल्या आरोग्याचीही 

दखल घेतात. ते आपल्या उदरभरर्ाची काळजी िाहतात. सदीपडशापासून ते कॅन्सरसारखा रोगाांिर 

िनस्पतींपासून और्षध ेवमळतात. िृक्षाांची मुळे जवमनीत ओलािा धरून ठेितात, तसेच िृक्षाांमुळे जवमनीची धूप 

िाांबते, पाऊस पडतो, िांडािा वमळतो, या िृक्षिल्लींनी आपली दकती काळजी घ्यािी, ह्याला काहीच सीमा 

नाही. वशिाय निनिीन प्रकारच्या िस्त्रवनर्मणतीकरता लागर्ारा धागा वनमाणर् करण्याच्या प्रदक्रयेसाठी, 

िृक्षिल्लींचीच आियकता असते. म्हर्जे आपल्याला रांगीबेरांगी िस्त्राांनी नटिण्यात ह्याांचाच िाटा. आपले घरकुल 

उभे करण्यात आवर् त े फर्नणचरन े सुशोवभत करण्याठी ह्याांचाच िाटा. केसात माळायला फुले दखेील ह्याांचीच 

दरे्गी. एिढेच कशाला, पाण्यात बुडर्ा-या मार्साला वमळर्ारा काठीचा, फळीचा आधार तोही ह्याांचाच. 

तात्पयण काय? मार्ूस हा िृक्षाच्या आधारावशिाय जगूच शकत नाही आवर् असा हा आधारच तोडून टाकायचा ? 

मग आपर् जगायचे तरी कस े? शरीरातनू हृदयच काढून टाकल्यासारखे नाही का ते ? छे, छे! असे करता कामा 

नये. आपल्या उपकार कत्याणिर असा घाला घालर् े योग्य नाही. हा घाला घालण्यासाठी लागर्ारी कु-हाड 

दखेील लाकडाचीच ! म्हर्ज ेिृक्ष हिाच! 

 

२) एका िाक्यात उत्तरे वलहा. २ 

 i) निनिीत िस्त्रवनर्मणतीकरता काय लागतो?          ii) आपले घरकूल कशाने सुशोवभत होते?  

३) i) प्रवतशब्द उता-यातून शोधा.    अ) तरू -             ब) तन –  

ii) पुढील शब्दाांचे ललांग बदला.    अ) दास -               ब) किी -    

२ 

४) िृक्षिल्ली आम्हा सोयरी िनचरे | 

पक्षीही सुस्िरे आळविती ||  

या सांकल्पनेचा विस्तार करा. 

२ 

 

 विभाग – २ : पद्य  

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

१) चौकटी पूर्ण करा. 

 

२ 



 झाड बसते ध्यानस्ि ऋवर्षसारखां मौन व्रत  

धारर् करून तपश्चयाण करत...  

पक्षी झाडाांचे कुर्ीच नसतात  

तरीही झाड त्याांचां असतां  

मुळािर घाि घातला तरी झाड मुकाट सहन करते  

झाडाांच्या पानािरून िहीच्या पानािर  

अलगद उतरतात दिाांचे टपोरे िेंब  

झाडाकड ेटक लािून पावहलां तर  

शरीरभर विरघळतो वहरिा रांग  

रक्त होते क्षर्भर वहरिेगार।  

आयुष्य होतां नकुत्याच खुडलले्या फुलासारखां 

टिटिीत  

झाडाचे बाहु सरसािलेले असतात मुसादफराना किते 

घेण्यासाठी 

पानझडीनांतर झाड पुन्हा निीन िस्त्र धारर् करतां  

नव्या निरीसारखां  

झाडाला पालिी फुटल्यािर फुटते शरीरभर पालिी  

अन झटकली जात ेमरगळ  

पक्षयाांच्या मांजुळ नादात झाडाचांही जीिनाचां  

एक सांि गारे् दडलेले असते  

हसािां कसां सळसळत्या पानासारखां  

मुरािां कसां तर? झाडासारखां घट्ट पाय रोिीत  

जगािां कसां तर? वहरिांगार झाडासारखां 

रोजचां लचांतन करािां कसां तर झाडासारखां 

 

२) सूचनेनसुार कृती करा.                                                      (i) ______________ 

                                                     (ii) ______________ 

१ 

१ 

३) 'झाडाचे मानिी जीिनातील स्िान' याविर्षयी तुमच ेविचार वलहा. २ 

४) खालील ओळींचा तमु्हाला कळलेला अिण वलहा. 

'हसािां कसां सळसळत्या पानाांसारखां ' 

२ 

प्र.२ आ) ‘अदकला मी दास तझुा’ हा स्िप् न करु साकार’ या दोन कविताांपकैी कोर्त्याही एका कवितसेांबांधी खालील 

मदु्याांना अनसुरुन कृती सोडिा. 

(८) 

 १) कवितेचा रचना प्रकार   १ 

 २) कवितेचा काव्यसांग्रह  १ 

 ३) कवितेचा विर्षय  १ 

 ४) कवितेतनू व्यक् त होर्ारा भाि १ 

 ५) कवितेतील आिडलेली ओळ  २ 

 ६) कवितेतनू वमळर्ारा सांदशे २ 

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

 अशा असांख्य ज्योतींची 

     तुझ्यामागुन राखर्; 

दीनदबुळयाांचे असें 

     तुला एकच औक्षर्. 

 

 विभाग – ३: स्िलूिाचन  

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

१) सूयण आवर् पर्ती याांच्यातील सांिाद स्ितःच्या कल्पनेन ेवलहा.  

२) पाठाबाहरेील उदाहररे् शोधून खालील कृती 

करा. 

 

 

 उदा. जल, नीर, तोय. पार्ी.  

उदा. पान-झाडाचे (पर्ण) पान (पृष्ठ) पुस्तकाचे पान.  

 

३) वनसगण हा मोठा जादगूार आह,े ह ेविधान िाळिांटी प्रदशेाच्या सांदभाणत कसे लाग ूपडते, ते पाठाच्या आधारे 

सविस्तर वलहा. 

 

झाडाकड ेटक लािून 

पावहल्यानांतर घडर्ार् या गोष्टी  



 विभाग – ४: भार्षाभ्यास  

प्र.४ अ) व्याकरर् घटकाांिर आधाररत कृती.    

१) सामावसक शब्द ि समासाच्या जोडया लािा : २ 

 सामावसक शब्द समास 

i) ददिसोंददिस अ) समाहार द्वांद्व 

ii) आतबाहरे ब) अव्ययीभाि 

iii) चौरांग क) िैकवल्पक द्वांद्व   

iv) साफसाफई ड) व िगू 
 

 

२) अलांकार 

मेनकेच  रूप  चांद्रासम सुांदर आह.े 

िरील उदा. तील – i) उपयेय,  ii) उपमान    iii) साम्यिाचक शब्द     iv) अलांकार   

२ 

३) िाक्याचे प्रकार वलहून िाक्याचे रूपाांतर करा. 

 िाक्य िाक्याच ेप्रकार रूपाांतर 

i) या जगात त्याांच कुर्ी होतां का ?   (विधानािी)  

ii) गुरूजींचे वनरांजनिर खूप पे्रम होते.  (उद्गारािी) 

    
 

२ 

४) खालील शब्दाांचे सामान्यरूप ि विभक्ती प्रत्यय वलहून तक्ता पूर्ण करा. 

 शब्द सामान्यरूप प्रत्यय 

i) स्िच्छतेची _____________ _____________ 

ii) कायणक्रमाला _____________ _____________ 
 

२ 

५) खालील िाक्प्रचाराचा िाक्यात उपयोग करा. 

i) क्रोध येरे्         ii) उलटतपासर्ी 

२ 

प्र.४ आ) भार्षासौंदयण.   

१) शब्दसांपत् ती  

i) विरुद्धािी शब्द वलहा. 

अ) पररवचत × ...............       ब) प्रत्यक्ष × ...............        

ii) शब्दसमहुाबद्दल एक शब्द वलहा. 

अ) विद्या वशकर्ारा - ...............   ब) आठ ददिसाांचा कालािधी - ...............    

iii) एका शब्दाच ेअनके अिण वलहा. 

अ) दीन             ब) ददन 

iv) शब्दाांतील अक्षराांपासनू दोन अिणपूर्ण शब्द बनिा. 

शैशिसांगीत 

 

१ 

 

१ 

 

१ 

 

१ 

 

२) i) अचकू शब्द ओळखा. 

लोकप्रीय, लोकवप्रय, लोकवप्रय, लोगवप्रय - 

ii) लेखनवनयमाांनसुार बदल करा. 

परिा सुट्टी काडून घराकढे गलेो होतो. 

१ 

 

१ 

 

३) i) विरामवचन्हाांचा योग्य िापर करा. १ 

 



तू का िापा मारतोस, अभ्यास का नाहीस केलास. 

ii) चकुीची विरामवचन्ह ेबदला. 

दकती, सुांदर गाि आह ेह े? 

१ 

४) खालील शब्दाांना पाररभावर्षक शब्द ओळखा ि वलहा.  

i) Honorable – (िांदनीय, माननीय, प्रािणनीय)  

ii) Handbill – (हस्तपत्रक, पररपत्रक, पािती)  

१ 

५) अिण + इक  आर्िणक, असे चार शब्द वलहा.  १ 

 विभाग – ५: उपयोवजत लखेन  

प्र.५ अ) पत्रलेखन ५ 

  

 

 

 

 

 

 

विद्यािी प्रवतवनधी या नात्याने 

 

                                                                             ककां िा 

 

 

 

   

२) साराांशलेखन – विभाग – १ गद्य विभागातील प्र.१ (इ) मधील अपरठत उतार् याच्या १/३ एिढा साराांश तुमच्या 

शब्दाांत वलहा.  

५ 

प्र.५ आ) पढुील कृती सोडिा.   

१) पुढील जावहरात िाचून त्याखाली ददलेल्या कृती करा:  

 

 

 

 

 

 

 

 

६ 

 १) आकृती पूर्ण करा:   

 i)  १ 

                                                    चॅम्पियन स्िोर्टस् 

                                                 जलारामनगर, अमरािती ४२३००१ 

खळेाच ेसावहत्य वमळण्याच ेविश िसनीय रठकार् 

खेळाडूांसाडी आकर्षणक 

सिलत 

शैक्षवर्क सांस्िाांसाठी 

खास सूट 

 

विद्यालयातील हॉकी खेळाडूांना 

क्रीडासावहत्य खरेदीिर सिलत वमळाली नाही, 

याब दल तक्रार करर्ारे पत्र वलहा. 

 

क्रीडासावहत्याची मागर्ी 

करर्ारे पत्र वलहा. 

 

बालरंगभमूी आयोजित 
धमाल जिनोदी नाजिका 

यिा राजा तिा प्रजा 
लेखक – सुशाांत शमाण                                                            ददग् दशणक– विभािरी गोसािी 

 

 

कलािांत : जॉजण, जुई, रेहाना, ईशान. 

उन्हाळी सुट् टीतील खास आकर्षणर् 

लकी ड्रॉ मोफत 

नारटकेचा प्रकार  

मोफत 



 ii)  १ 

 २)                               नाटकाची िैवशष्ये 

 

 

 

 

_________ _________ _________ _________ 

_________ _________ _________ _________ 

_________    

२ 

 ३) जावहरातीतील यमक जळुर्ारे शब्द वलहा:  १ 

  

 

 

 ४) फक् त नाि वलहा:  १ 

  

 

 

२) पुढील अपरू्ण किा परू्ण करुन वलहा:  ६ 

 सकणशीचा तांबू मार्साांनी खचाखच भरला होता. ररना आई-बाबाांबरोबर सकणस पाहण्यात रांगून गेली होती. 

विदरु्षकाचे खेळ पाहून मार्से पोट धरुन हसत होती.  

 

 

तेिढ्यात िाघाची डरकाळी एकू आली. ररांगमास्टर िाघाला घेऊन 

तांबून आला होता. िाघाचे खळे सुरु झाले. सिणजर् श िास रोखून 

िाघाचे खेळ पाहण्यात गुांग होते.  

तेिढ्यात लपांजर् यातनू बाहरे येऊन िाघाने अचानक तांबनू उडी 

मारली. एकच हाहाकार उडला आवर्.....   

(ददलेली अपूर्ण किा परीक्षेत पुन्हा वलवहण्याची आिश यकता नाही.)  

 

प्र.५ इ) पढुील लखेनप्रकाराांपकैी कोर्तीही एक कृती सोडिा.  (शब्दमयाणदा १०० त े१२० शब्द)  ८ 

१) लेखन कौशल् य  

मु  याांच्या आधारे लेखन करा:  

 

 

 

 

सुशाांत शमाण नाटकाशी सांबांवधत भवूमका  

यमक जुळर्ारे शब्द  
यिा 

राजा

अ 

आयोजक सांस्िा 



२) कल्पनाप्रधान  

वनबांध वलहा. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*This question paper is for practice purpose only. 

पृथ्िी बोलू लागली 

तर.......! 

पृथ्िीची  

तक्रार 

पयाणिरर्ाची 

हानी 

वनसगाणिर मानिी 

आक्रमर् 

उपदशे 



 


