
 विभाग – १: गद्य 

पठित गद्य 

 

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

१) चौकटी पूर्ण करा.  २ 

 i) 

 

ii) 

 

 

 याच हायस्कूलमध्ये मला भाि ेसर भेटल.े ते आमहाांला भौवतकशात्र वशकित. विज्ञानातील हा विषय वशकिताना 

तयाांनी केिळ शात्र वशकिलां नाहीत, तर तया विषयाची गोडी लािली आवर् तयाचबरोबर जीिनाचां फार मोिां 

तत्त्िज्ञान वशकिलां. 

          एके दििशी शाळेत तयाांनी एक प्रयोग करून िाखिला. भभांगाच्या साहाय्यानां सूयणदकरर्ाांची शक्ती 

कागिािर एकत्र केल्यास कागि जळतो ह ेतयाांनी िाखिलां आवर् माझ्याकड ेबघून ते महर्ाले, ‘‘माशेलकर, तुमची 

ऊजाणशक्ती एकत्र करा, काहीही जाळता येईल.’’ एकीकड ेमला एकाग्रतेचा मांत्र वमळाला आवर् िसुरीकड ेविज्ञान 

समजलां. 

          आयुष्याचां फार मोिां तत्त्िज्ञान मला भािे सराांच्या या वशकिरु्कीतून गिसलां. तयाांना मी कसा विसरू 

शकेन? भाि ेसराांप्रमार्ेच माझ्या शालेय आवर् पुढील शैक्षवर्क जीिनात जोशी सर, वशके सर, श्री. 

मालेगाििाला या सिाांनीच माझ्या व्यवक्तमत्त्िाच्या जडर्घडर्ीसािी उत्तम मागणिशणन केलां, सांस्कार केले. 

आयुष्याच्या उभारर्ीसािी मला याच शाळेने आवर् याच वशक्षकाांनी भरपूर वशिोरी दिली. सांघषाणसािी 

आतमविश्वास वमळिून दिला. जगण्याचे भान दिल.े आजही दफरून ते शाळेचे दििस आििताना एकीकड,े प्रचांड 

िाठरद्र्याचा सामना करतानाचे क्षर् न् क्षर् आिितात आवर् तयाचिेळी माझी आई, माझ ेवशक्षक, माझी शाळा ह े

‘माझ ेसांस्कार कें द्र’ डोळयाांसमोर उभे राहते. मी पुन्हा मनोमनी शाळेत जाऊ लागतो. 

 

२) एका िाक्यात उत्तरे वलहा. २ 

 i) भाि ेसर कोर्ता विषय वशकित?       ii) लेखकाने 'सांस्कार कें द्र' कोर्ास महटल ेआह?े  

३) i) पुढील शबिाांचे िचन बिला. 

अ) भभांग           ब) िही  

ii) पुढील शबिाांचे भलांग बिला.  

अ) वशक्षक        ब) मामा 

१ 

 

 

१ 

४) ‘भािे सराांचे शबि हीच खरी माशेलकराांची उजाण’ या विधानाचा अर्ण वलहा.  

 

२ 

 

Subject –  मरािी  

Marks: 100 

Time:  3 Hrs. 

Set – 3 

 



 

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

१) पुढील शबिाांच्या योग्य तया जोड्या लािा.  २ 

 ‘अ’ गट ‘ब’ गट 

i) जुनी बॅट  24 रुपय े 

ii) िवडलाांचा पगार   अभ्यास ि शाळा  

iii) कडक वशस्त  व्हॉलीबॉल चॅवमपयन  

iv) िडील  सहा रुपये 
 

 

 पुढच्या आयुष्यात दिकेट खेळाडू होण्याची खूर्गाि मी इर्ेच मनाशी बाांधली. पॅ्रवक्टस सांपल्यािर चेंडू गोळा करू 

लागरे्, िसुऱ्या दििसासािी ग्राऊां डिर पार्ी माररे् इतयािी कामाांत मी ग्राऊां ड्समनला आनांिान ेमित करत अस.े 

ह ेसिण होत असता, रात्रीचे ६ ते ८ िाजता माझ ेकाका सिण मुलाांना एकत्र बसिून प्रार्णना वशकित ि अभ्यासाला 

बसित. तया नांतर एक आनांिाची गोष्ट घडली. माझ्या िवडलाांची बिली परत पुण्यास झाली. माझ्या आई-

िवडलाांना िाय. एम. सी. ए. मधील खेळाडूांकडून माझ्या खेळाबाबत स्तुतीपर उद्गार ऐकू येऊ लागल,े ते ऐकून 

तयाांना आनांि िाटे. माझ ेिडील स्ित: व्हॉलीबॉल चॅवमपयन होते. तयामुळे त ेमला खेळात नहेमीच प्रोतसाहन िते. 

एकिा िपुारी तयाांना जेिर्ाचा डबा घेऊन गेलो असताना तयाांनी मला िकुानात नलेे ि सहा रुपयाांस एक जनुी 

बॅट विकत घेऊन दिली. ती बॅट पाहून माझा आनांि गगनात मािेना. मी तसाच ती बॅट घेऊन वमत्राांना िाखित 

सुटलो. तया िेळेस िवडलाांचा मावसक पगार अिघा चोिीस रुपये होता. माझ े िडील अभ्यास ि शाळा 

याांबाबतीत फारच कडक असत. एकिा मी शाळा चुकिून ग्राऊां डिर दिकेटचा एक वमत्रतिाचा सामना पाहत 

बसलो होतो. िडील घरी आले तेव्हा तयाांनी मला पावहले ि सांतापाने छड्या मारत शाळेत नेऊन बसिल.े तया 

क्षर्ापासून मी शाळा मात्र कधीच चुकिली नाही. 

 

२) सहसांबांध लक्षात घेऊन िाक्य पूर्ण करा. 

i) माझ्या आई-िवडलाांना िाय.एम.सी.ए. मधील खेळाांडूकडून माझ्या खेळाबाबत ............... 

ii) मुलाांना प्रार्णना वशकिर्ारे - ............... 

iii) िवडलाांनी लेखकाला दिलेली वशक्षा - ............... 

iv) माझ्या आई-िवडलाांना िाय. एम. सी. ए. मधील खेळाडूांकडून - ...................... 

२ 

३) i) सुचनेनसुार कृती करा.  

अ) आनांि गगनात न मािरे्.      ब) खूर्गाि बाांधर्े.  

ii) अचूक शबि ओळखुन वलहा.  

अ) मावशक, मावसक, मासीक, मावषक 

ब) वमत्रति, वमतति, मीत्रति, वमतरति 

१ 

 

१ 

४) तुमच्या मते लेखकाच्या मनात दिकेटच ेबीज कसे रुजले असािे ते वलहा.  २ 

 अपठित गद्य  

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

१) चौकटी पूर्ण करा. २ 



 i) 

 

ii) 

 

 

 
तापलेल्या िाळूत रडर्ारे मूल नार्ाांनी उचलले तेव्हा ते कोर्ाचे आह,े याचा विचार तयाांनी केला नाही. ह ेमूल 

कोर्तया जातीच ेआह,े हा विचारही तयाांच्या मनात डोकािला नाही. कारर् ििेळातील ििे दिसत नव्हता, तर 

तया मुलातच तयाांना ििे दिसत होता. 

          ििेानेच वनमाणर् केललेी पाने, फुले, फळे ििेाला िाहून ििेाची पूजा करण्याऐिजी ििेाने वनमाणर् केलेल्या 

या मार्साांची, प्राण्याांची सेिा केली, तर ििेाला नक्की जास्त आिडले. ह ेलक्षात घेऊन अशा अपांग, िबुणलाांसािी 

आपला िेळ, आपली शक्ती खचण केली, तर तीच खरी ईशपूजा िरेल . महरू्न सांत तुकाराम महराज साांगतात की, 

जो रांजल्या - गाांजलेल्याांना आपले समजून तयाांची सेिा करील, तोच खरा सांत, तोच खरा साधू. अशा सेिाभािी 

व्यक्तीत ििेति अितरलेले असते. 

 

२) एका िाक्यात उत्तर वलहा २ 

 i) सांत एकनार्ाांना ििे कोर्ात दिसला ? 

ii) सांत तुकारामाांच्या मत ेखरा साधू कोर् ? 

 

३) i) अधोरेवखत शबिाचे िचन बिलून िाक्य पुन्हा वलहा. 

वशकाऱ्याने ससा पकडला.                                   

ii) िचन बिला.     अ) साधू -       ब) ििे -  

१ 

 

१ 

४) 'आपल्या कायाणलाच ििे मानािे' याचा तमुहाला समजलेला अर्ण वलहा.                         २ 

 विभाग – २ : पद्य  

प्र.२ अ) खालील कृवत करा. (८) 

१) i) खालील शबि समूहाांचा तुमहाांला कळलेला अर्ण वलहा. 

   माना उांचािलेल ेहात 

ii) कवितेच्या आधारे कृती पूर्ण करा. 

    किीचा प्रयत्निाि आवर् आशािाि िाखिर्ारी ओळ. 

१ 

 

१ 

 िोन दििस िाट पाहण्यात गलेे; िोन ि:ुखात गेले. 

वहशोब करतो आह ेदकती रावहलेत डोईिर उन्हाळे 

शेकडो िेळा चांद्र आला; तारे फुलले, रात्र धुांि झाली; 

भाकरीचा चांद्र शोधण्यातच भजांिगी बरबाि झाली. 

ह ेहात माझ ेसिणस्ि; िाठरद्र्याकड ेगहार्च रावहल े

कधी माना उांचािलेल,े कधी कलम झालेल ेपावहले 

हरघडी अशू्र िाळविल ेनाहीत; पर् असेही क्षर् आल े

तेव्हा अशू्रच वमत्र होऊन साहाय्यास धािून आले. 

िवुनयेचा विचार हरघडी केला, अगा जगमय झालो 

ि:ुख पेलाि ेकसे, पुन्हा जगाि ेकसे, याच शाळेत वशकलो 

झोतभट्टीत शेकािे पोलाि तसे आयुष्य छान शेकल े

िोन दििस िाट पाहण्यात गलेे; िोन ि:ुखात गेले. 

 



२) आकृती पूर्ण करा.  २ 

 किींच्या हाताांची िैवशष्ये. 

 

 

 

३) कवितेत व्यक्त झालेल्या कष्टकऱ्याांच्या जीिनाविषयी तुमच्या भािना वलहा. २ 

४) वहशोब करतो आह ेदकती रावहलेत डोईिर उन्हाळे या ओळीतील आशय स्पष्ट करा. २ 

प्र.२ आ) ‘योगी  सिणकाळ सखुिाता’ ि ‘रांग मजचे ेरांग उद्याच’े या िोन कविताांपकैी कोर्तयाही एका कवितसेांबांधी 

खालील मुिि्य्ाांन अनसुरुन कृती सोडिा.  

(८) 

 अ) कवितेचे किी / किवयत्री.  १ 

 ब) कवितेचा रचनाप्रकार  १ 

 क) कवितेचा काव्यसांग्रह  १ 

 ड) कवितेतून व्यक् त होर्ारा भाि  १ 

 प) कवितेतून व्यक् त होर्ारा विचार २ 

 फ) कवितेतनू वमळर्ारा सांिशे  २ 

प्र.२ इ) प्रस्ततु कवितचे ेरसग्रहर् करा.   (४) 

 ‘या िशेाच्या मातीिरती अमुचा रे अवधकार  

नव्या वपढीचे, नव्या युगाचे स्िप् न करु साकार.’ 
 

 विभाग – ३: स्र्लूिाचन  

प्र.३ पुढीलपकैी कोर्तयाही िोन कृती सोडिा.  (६) 

१) ठटपा वलहा.  

i) बाकण         ii) डॉ. होमी भाभा  

 

२) ‘व्युपत ती कोश’ या मुद्याांिर एक पारीच्छेत तयार करा. (७ ते ८ िाक् याांत)   

३) “वनसगण’ हा मोिा जािगूार आह’े ह ेविधान िाळिांटी प्रिशेाच्या सांिभाणत कसे लाग ूपडते, ते ‘जगर्ां कॅक्टसचां’ या 

पािाच्या आधारे सविस्तर वलहा.   

 

 विभाग – ४: भाषाभ्यास  

प्र.४ अ) व्याकरर् घटकाांिर आधाठरत कृती.    

१) खालील िाक्यातील अधोरोवखत शबिाांचा समास ओळखनू वलहा : 

i) भाजीपाला घेऊन बाबा घरी आले. 

ii) ऑक्टोबर मवहन्यातील पवहला सप्ताह ‘स्िच्छता सप्ताह’ महरू्न पाळला जातो. 

२ 

२) अलांकार  २ 

 कल्पिृक्ष जर् ूििेितूच. 

उपमेय उपमान  साधमयणिाचक शबि  अलांकार  

_____________ _____________ _____________ _____________ 
 

 

३) िाक्यरुपाांतर  २ 

 i) विजयी हो ! (विधानार्ी करा)   ii) मी आपल्या सेिेसािी आलो असतो. (प्रश्नार्ी करा)  

४) सामान्यरुप  

कांसातील शबिाांचे विभक्ती रूप योजून तयाचे सामान्यरूप करून िाक्य पुन्हा वलहा. 

२ 

    



i) "(मुल)ला काय झाल ेपहा हो !"    ii) (आई)च्या हातात भाकरीचा तुकडा अस.े 

५) खालील िाक्प्रचाराांचा िाक्यात उपयोग करा. 

i) िोध येरे्              ii) अशुभ मानरे् 

२ 

प्र.४ आ) भाषासौंियण   

१) i) समानार्ी शबि वलहा. 

अ) धीर       ब) माांडी –  

ii) विरुद्धार्ी शबि वलहा. 

अ) पठरवचत × ...............      ब) सौभाग्य × ...............       

iii) एका शबिाचे िोन अर्ण वलहा. 

         -------- झाड -------  

iv) शबिसमुहाबद्दल एक शबि वलहा.  

एखाद्या पुतणतेसािी केलेला वनश्चय -  

१ 

 

१ 

 

१ 

 

१ 

२) i) अचूक शबि ओळखा. 

दकती, दकरती, कीती, दकरवत 

ii) लेखनवनयमाांनुसार बिल करा 

िोन महीन्यात पन्नास पौंढ िजन कमी करेन.  

१ 

 

१ 

३) i) विरामवचन्हाांची नाि ेवलहा. 

अ) "     " - ...............       ब)  ;     - ............... 

ii) चुकीची विरामवचन्ह ेबिला 

दकती, सुांिर गाि आह ेह े? 

१ 

 

१ 

४) खालील शबिाांना पाठरभावषक शबि वलहा. 

अ) Event            ब) Bridge  

१ 

५)  विस्मयकारी शबि वलहा.  (िोन)  १ 

 विभाग – ५: उपयोवजत लखेन  

प्र.५ अ) पत्रलेखन ५ 

१)  

 

 

 

 

 

 

 

 

२) विभाग – १ गद्य विभागातील प्र.१ (इ) मधील अपिीत उतार् याचा ३ एिढा साराांश तुमच्या शबिात वलहा.   ५ 

प्र.५ आ) पढुील कृती सोडिा.   

१) खालील शबिाांचा आधार घेऊन आकषणक जावहरात तयार करा.  ६ 

मा. अवधकारी, 

महानगरपावलका, पुरे् ४११००९ 

रस्तयािरील कचरापेटीच्या 

ििुणशेसांिभाणत तिार करर्ारे 

पत्र वलहा. 

िवूषत पाण्याबाबत तिार 

करर्ारे पत्र वलहा.  

विभागातील रवहिाशी या नातयान े

ककां िा 

 



 दिलेल्या शबिाांिरून जावहरातलेखन :  

प्रिासी बॅग्ज, मजबूत, सुांिर रांग, ग्राहक समाधान 
 

२)  तुमच्या विभागात सांपन् न झालेल्या रक् तिान वशवबराचा िृत ताांत वलहा.  

 

 

 

 

 

 

६ 

प्र.५ 

१) 

इ) लखेनकौशल्य  

खालील प्रसांगी तमुही उपवस्र्त होता. तया भािपरू्ण प्रसांगाच ेलखेन करा.    

८ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२) िैचाठरक  

मोबाईल: शाप की िरिान  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*This question paper is for practice purpose only. 

कारवगल दिन 

 

 

   

 

अमर जिान मेजर रमाकाांत 

     मातृभूमीच्या सेिेत शहीि 

अकोला शहरान ेसुपुत्र गमािला. 

         िशेकायाणसािी 

शहीि मेजर रमाकाांत याांना  

       भािपूर्ण श्रद धाांजली 

 

 
स्र्ळ : आिशण विद्यालयाचे पटाांगर्, 

िेळ सांध्या. ६ िा. 

लोकाांचा प्रवतसाि प्रमुख पाहुरे् 

मानवचन्ह 

रक् तिान वशवबर 

स्र्ळ आयोजक 

दिनाांक 



 


