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�वभाग १ - गदय

Q.1 (अ) उता-या�या आधारे �दले�या सचूनेनसुार कृती करा.

1 A1) चौकट� पणू� करा 2  

          शवेट� सवा��या मत ेमी सकाळी र�नगं करावे आ�ण सं�याकाळी  दोर�वर�या उ�या मारा�यात असे ठरले
आ�ण मी सात�या बशीमधल� भजी उचलल�.
          कुटंुबाचा मा� मा�या ‘डाएट�या ’ बाबतीतला उ�साह अवण�नीय होता, कारण रोज काह� काह� चम�का�रक
पदाथ� मा�या पानात पडायला लागले. एके �दवशी नसुती पडवळे उकडून �तने मला खायला घातल�. शवे�या�या
श�गा, पडवळ, भ�डी, चवळी�या श�गा वगैरे सडपातळ भा�यांचा खरुाक �तने चाल ूकेला. कोबी, कॉ�ल�लॉवर वगैरे
बाळसेदार मंडळींची �वयंपाकघरातनू  हकालप�ी झाल�. सकाळचा चहादेखील स�ुवातीला होता तसा रा�हला नाह�.
�बनसाखरेचा चहा इतका कडू लागत असेल अशी यापवू� कधीच क�पना आल� नाह� मला.
          ‘‘चहा स�ुवातीला �बनसाखरेचा असनूह� कडू लागला नाह� आ�ण आता का लागतो तवेढं सांग’’, असे
�हट�यावर कुटंुबाकडून खलुासा �मळाला.
          ‘‘हेच त-े�हटलं त ेकाय उगीच? अहाे, �हणजे स�ुवातीला मी त�ुहांला जो �बनसाखरेचा चहा �दला तो
�बनसाखरेचा न�हताच मळुी!’’
          ‘‘न�हता? मग मला �बनसाखरेचा चहा �हणनू काय सां�गतलंस?’’
          ‘‘अहो, थोडीशीच रा�हल� होती साखर, ती संपेपय�त �हटलं घाल.ू काल संपल�. आजपासनू �बनसाखरेचा चहा
केलाच क� साखर न घालता.’’
          ‘‘�हणजे खलास! अग, �कती लाख कॅलर�ज गे�या असतील मा�या पोटात. कसलं कमी होतंय माझं वजन?
पण ? सां�गतलं का नाह�स मला?’’

A2) i) एका वा�यात उ�तर �लहा 1  

प�नीने कोणती भाजी उकडून वाढल� ?

ii) कारणे �लहा 1  

लेखका�या पानात रोज चम�का�रक पदाथ� पडू लागले कारण

A3) �वमत 3  

उ�तम आरो�यासाठ� �यायामाचे मह��व तमु�या श�दांत �लहा.

(आ) उता-या�या आधारे �दले�या सचूनेनसुार कृती करा.

1 A1) i) चौकट� पणू� करा 1  

1) रेखामावशी राहत असलेले �ठकाण -              

2) रेखामावशी वापरत असलेले वाहन -              

ii) चौकट� पणू� करा 1  



‘‘मावशी, त�ुह� राहता कुठं?’’
‘‘�या टेकडी प�याड’’, मावशी �हणा�या.
‘‘इथनू �कती �क. मी. आहे?’’
‘‘तीन.’’
‘‘त�ुह� कशा आलात इथपय�त?’’
‘‘गे�या मय�यापतरू चालतच येत हुत;े पन आता मा�या लेकानं एक सायकल �दल�या मला. तवा आता सायकलनं
येत.े’’ अशी अजनू बर�च मा�हती �यानं भरल�. आठव�यातनू सरासर� �कती �कलोमीटर �फरती होत?े ह� �फरती
त�ुह� कशी करता? आतापय�त �कती झाड ंत�ुह� लावल� आहेत?
          रेखामावशी �फराय�या पायीच, कधीतर� सायकलनं! �यां�या इव�याशा झोपडीपढंुह� �यांनी दोन झाडं
लावल� होती. �यातलं एक �लबंोणीचं होतं; पण एवढ� सगळी मा�हती स�ुमत का घेतोय, तचे कुणाला कळेना.
रेखामावशी तर फार गडबडून गे�या. ‘‘आ�ण आता पाहा, या आहेत रेखा मावशीं�या फूट���टस...! असं �हणत
�यानं मोबाईलचं कसलंसं बटन दाबलं आ�ण ���नवर पायपसुणी�या आकाराचा एक �नळा चौकोन उमटला,
अगद� आभाळा�या �नर� तकु�यासारखा! सगळे ‘आ’ वासनू पाहत होत ेआ�ण �या �न�या तकु�या�या मधोमध
दोन पावलं उमटल�...एकदम चंदेर� वखा�त मढलेल� आ�ण खाल� इं�जीत श�द उमटले...‘�स��हर फूट���टस! �द
मो�ट ि�लनल� फूट���टस!!’
          ‘‘वाऽ पा�यलंत रेखामावशीचे पाय चंदेर� आहेत. एकदम �व�छ. झ�या�या �फ�टक �व�छ पा�यासारखे,’’
स�ुमत ओरडला. ‘‘�याऽ हे भलतंच!’’ रेखा मावशीं�या पायाकड ेपाहत पावडकेाका �हणाले.
          स�ुमतनं हलकेच पावडकेाकां�या गोिज�या तळ�यांकड े पा�यले आ�ण �हणाला, ‘‘काका, आपण
तमु�यापायाचं पाहू या का?’’
          ‘‘�यात पा�यचं काय? हे बघ, माझ ेपाय �कती �व�छ आ�ण मऊसतू आहेत...!’’ पावडकेाका पाय सग�यांना
दाखवत �हणाले. ‘‘पण चला काय सांगतंय तमुचं ॲप, त ेतर� पाहू या,’’ �यांनी प�ुती जोडल�.

A2) i) चौकट� पणू� करा 1  

ii) स�य क� अस�य त े�लहा 1  

1) ���नवर पावडकेाकां�या पावलांसाठ� चंदेर� आकाराचा चौकोन उमटला.

2) पावडकेाकांचे पाय मऊ व �व�छ आहेत.

A3) �वमत 3  

जाग�तक तापमान वाढ होत असताना झाड ेलावणे �कती मह��वाचे आहे त े�प�ट करा?

अप�ठत गदय

(इ) उता-या�या आधारे �दले�या सचूनेनसुार कृती करा.

1 A1) चौकट� पणू� करा 2  



          �नसगा�चे ��येक ��य माणसा�या मनाला आनं�दत करणारे आहे. सयूा��ता�या वेळी आकाशात अवण�नीय
शोभा �दसत.े सयू��बबं लालभडक झालेले असत ेआ�ण मेघां�या पटलावर सं�यारागा�या अनंत छटा पसरले�या
असतात. �कल�बलाट कर�त  घरटयाकड ेप�ी परतत असतात. सकाळी �भ�न �भ�न मागा�नी उडालेले हे प�ी
सं�याकाळी मा� गटगटाने घरटयाकड े येतात. रानावनात चरावयास गेलेल� गुरेढोरे स�ुा आतरुतनेे घराकड े येत
असतात. गाईची आचळं वासरां�या ओढ�ने तडूुबं भरलेल� असतात. अधीर होऊन हंबरतच �या गोठयाकड ेधावतात.
त�ेहा �यां�या ग�यातील तो घंटानाद कानाला त�ृत करतो. �याचवेळी �यां�या पावलांनी उडालेल� धळू
वातावरणातील लाल रंगात �मसळत ेआ�ण वातावरणाला प�व� करत.े मंद मंद वा�या�या झुळका झाड े वेल�ंना
�हदंळवतात. हळूहळू काळोखाची मखमल धरती पांघरत ेआ�ण सारे �व�व �व�ांतीत रममाण होत.े

A2) चौकट� पणू� करा 2  

1) 

2) 

�वभाग २ - पदय

Q.2 (अ) खाल�ल प�या�या आधारे �दले�या सचूनेनसुार कृती करा.

1 A1) उता�या�या आधारे सचूनेनसुार कृती करा. 2  

झाड बसत े�यान�थ ऋ�षसारखं मौन �त
धारण क�न तप�चया� करत...
प�ी झाडांचे कुणीच नसतात
तर�ह� झाड �यांचं असतं
मळुावर घाव घातला तर� झाड मकुाट सहन करते
झाडां�या पानाव�न वह��या पानावर
अलगद उतरतात दवांचे टपोरे थ�ब
झाडाकड ेटक लावनू पा�हलं तर
शर�रभर �वरघळतो �हरवा रंग
र�त होत े�णभर �हरवेगार



आय�ुय होतं नकु�याच खडुले�या फुलासारखं टवटवीत
झाडाचे बाहु सरसावलेले असतात मसुा�फराना कवेत घे�यासाठ�
पानझडीनंतर झाड प�ुहा नवीन व�� धारण करतं
न�या नवर�सारखं
झाडाला पालवी फुट�यावर फुटत ेशर�रभर पालवी
अन झटकल� जात ेमरगळ
प�यां�या मंजळु नादात झाडाचंह� जीवनाचं
एक संथ गाणे दडलेले असते
हसावं कसं सळसळ�या पानासारखं
मळुावं मरुावं कसं तर? झाडासारखं घ� पाय रोवीत
जगावं कसं तर? �हरवंगार झाडासारखं
रोजचं �चतंन करावं कसं तर झाडासारखं!

A2) i) ��न तयार करा 1  

' ऋ�षसारखं ' हे उ�तर येईल असा ��न तयार करा. 

ii) एका वा�यात उ�तर �लहा 1  

झाडा�या जीवनाचं गाणं कशात दडलेलं असत े?

A3) ��ततु क�वततेील श�दांचा अथ� �लहा. 2  

i. झाड -
ii. ऋषी -
iii. मकुाट -
iv. दव -

A4) का�यस�दय� 2  

खाल�ल ओळींचा त�ुहाला कळलेला अथ� �लहा.
'हसावं कसं सळसळ�या पानांसारखं '

(आ) क�वतसेंबंधी खाल�ल म�ुयांना अनसु�न कृती सोडवा. (8)

दोन �दवस क�वतसेंबंधी खाल�ल म�ुयांना अनसु�न कृती सोडवा.  

१) ��ततु क�वतचेे कवी/कव�य�ी (०१ गुण)
२) क�वतचेा �वषय (०१ गुण)
३) खाल�ल  ओळींचा अथ� �प�ट करा.

शकेडो वेळा चं� आला, तारे फुलले रा� छंुद झाल�,
भाकर�चा चं� शोध�यातच िजंदगी बरबाद झाल�.

(०२ गुण)

४) क�वता आवड�याची व न आवड�याची कारणे (०२ गुण)
५) क�वततेनू �मळणारा संदेश (०२ गुण)

�कंवा

अ�ंकला मी दास तझुा क�वतसेंबंधी खाल�ल म�ुयांना अनसु�न कृती सोडवा.

१) ��ततु क�वतचेे कवी/कव�य�ी (१ गुण)
२) क�वतचेा �वषय (१ गुण)
३) क�वता आवड�याची वा न आवड�याची कारणे          (२ गुण)
४)  क�वततेनू �मळणारा संदेश (२ गुण)

५) 
�दले�या ओळींचा अथ� �लहा.
अि�नमािज पड ेबाळू |
माता धाव� कनवाळू ||२||

(२ गुण)

�वभाग ३ - �थलूवाचन

Q.3 खाल�ल कोण�याह� दोन क़ृती सोडवा. (6)



1) खाल�ल '�यपु�ती कोश' म�ुयांवर एक पा�र�छेद तयार करा. (7 त े8 वा�यांत)

2) पाठाबाहेर�ल उदाहरणे शोधनू खाल�ल कृती करा.

उदा. जल, नीर, तोय. पाणी. 
उदा. पान-झाडाचे (पण�) पान (प�ृठ) प�ुतकाचे पान. 

3) ' पाणी हेच जीवन !' या �वधानासंबंधी तमुचे �वचार �लहा.

�वभाग ४ - भाषा�यास

Q.4 (अ) �याकरण घटकांवर आधा�रत क़ृती सोडवा.

(१) वा�यांचे �कार ओळखा - (2)

i. उ�तम आरो�यासाठ� �यायाम करा.
ii. अ�दलु एखा�या अपरा�यासारखा खाल� मान क�न जेव ूलागला.

(२) वा�य�पांतर - (2)

1) पावडकेाकांचे पाय �व�छ होत.े (नाकाराथ� वा�य करा)

2) देखावा खपूच सुंदर आहे. (उ�गाराथ� करा)

(३) खाल�ल वा�य�चारांचा अथ� �लहून वा�यात उपयोग करा. (फ�त २) (4)

1) हेवा वाटणे →

2) पार करणे →

3) रममाण होणे →

(आ) भा�षक घटकांवर आधा�रत कृती.

(१) श�दसंप��ती -

(i) समानाथ� श�द �लहा. (1)

1) i. �ीफळ - ............... 
ii. मं�दर - ............... 

(ii) �व��ाथ� श�द �लहा. (1)

1) i. रोगी × ...............
ii. इ�छा × ...............

(iiI) श�दसमहुाब�ल एक श�द �लहा. (1)



i. �व�या �शकणारा → .................
ii. �च� काढणारा → .................

(iv) वचन बदला. (1)

च�डू  -  ...............
छ�ी - ................

(२) लेखन�नयमांनसुार लेखन -

लेखन�नयमांनसुार बदल करा. (2)

1) आई ह�च ��येक मलूाची प�हल� शी�क असत.े

2) मी झटकन पढंु जाऊन वाकुण ब�घतलं.

(३) �वराम�च�हे - (2)

1) �वराम�च�हांचा यो�य वापर करा.
आपणह� यां�या�माणेच खेळावे अशी इ�छा मनात येई.

2) �वराम�च�हांचा यो�य वापर करा.
हळूहळू मी सग�या शाल� वाटून टाक�या गर�ब ��मकांना

�वभाग ५ - उपयोिजत लेखन

Q.5 (अ) 1. प�लेखन - (6)

खाल�ल �वषयावर प� �लहा.

खाल�ल �नवेदन वाचा व �याखाल�ल कोणतीह� एक कृती सोडवा. 



�कंवा

2. सारांशलेखन -

�वभाग १ - गदय �ं.१(इ) उतारा वाचा व �याचा एकततृीयांश एवढा सारांश तमु�या श�दांत �लहा.

(आ) खाल�लपकै� कोण�याह� दोन कृ�त करा. (10)

(१) जा�हरातलेखन (60 त े80 श�द)

खाल�ल �वषयावर जा�हरात तयार करा
घडयाळाचे दकुान - �व�वध �कार - यो�य �कंमत - सवलत - सेवा मोफत - वषा�ची हमी

(२) कथालेखन (80 त े100 श�द)

खाल�ल म�ुयाव�न कथा �लहा.

म�ुे:
एक पराभतू राजा  -  जंगलात पळून जाणे  -  गहेृत राहणे  -   काह� �दवस  -  गहेृतनू बाहेर न पडणे  -  को�याच
जाळे पाहणे  -   जाळे बांध�यासाठ� – को�याचे �य�न  -  कोलया पासनू �फूत�  -  प�ुहा रा�य  -  �मळवणे   - 
बोध

 

(३) बातमीलेखन (80 त े100 श�द)

आधारवड व�ृ�नवास, �नम�ल नगर, पणेु येथे १ ऑ�टोबर या �दवशी जाग�तक व�ृ �दन संप�न झाला.



(इ) लेखनकौश�य (8)

खाल�ल लेखन�कारांपकै� कोण�याह� एक कृती सोडवा. (श�दमया�दा 100 त े120 श�द)

1)

वर�ल काय��मात आपण सहभागी झालात अशी क�पना क�न �संग लेखन करा.

2)

3) वत�मान प�ाचे मह��व -
म�ुे -
व�ृत देणार� साधने - आकाशवाणी दरूदश�न यां�या मानाने वेगळेपणा - नस�यास काय होईल - जनजागतृचेे काम - अपघात,
संकटे यां�या बात�या समजतात - जग जवळ येत े- मनोरंजन, कला, �व�ान इ�याद� मा�हती - जीवनात मह��वाचे �थान.


