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�वभाग १ - गदय

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

1 A1) सचूने�माणे कृती करा 2  

          �नरंजनची गु�जींवर अपार ��ा होती. तसं गु�जींचंह� �नरंजनवर खपू �ेम होतं. तो �यांचा लाडका
�व�याथ� होता, कारण तो अ�तशय �ामा�णकपणे काम करायचा आ�ण अ�यासह�. या जगात �याचं असं कुणी
न�हतंच. दरूदरू�या ना�यात�या एका मावशी�या घर� �चपळूण शहरालगत�या एका उपनगरात तो राहायचा.
गावापासनू दरू ड�गरा�या पाय�याशी हे मावशीचं घर होतं. आईवडील लहानपणीच वारले. काह� �दवस मामाने
सांभाळ केला आ�ण मग कामासाठ� �हणनू �चपळूणला आणलं. या मावशीकड ेआणनू सोडलं आ�ण तोह� मुंबईला
�नघनू गेला तो कायमचाच. जाताना मोलाचा स�ला मा� देऊन गेला- ‘रडत बस ूनको. शणे, गोठा वगैरे जी पडतील
ती सार� कामं कर. मावशी देईल त ेखा आ�ण इथंच रहा. मावशी तलुा शाळेतह� घालणार आहे.’
          मामा गेला तो प�ुहा परतला नाह� मा� लहानगा �नरंजन मावशी�या घर� �ामा�णकपणे काम करायचा.
घरात�या सवा�शी �याने जमवनू घेतलं आ�ण शाळेत नाव दाखल केलं. मावशीची प�रि�थती यथातथाच अस�याने
�नरंजन वार लावनू जेवायचा.

A2) एका श�दात उ�तरे �लहा 2  

1) गावापासनू दरू ड�गरा�या पाय�याशी घर होत े-              

2) �नरंजनला लहाणपणीच सोडून गेले -              

3) �नरंजनला मावशीकड ेआणनू सोडले -              

4) �नरंजनची अपार ��ा होती -              

A3) �वमत 3  

तमु�या गावाचे वण�न पाच ओळी �लहा.

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

1 A1) चौकट� पणू� करा 2  

कादंबर�: काय स�ुुत, आवडल� का कथा? मी कादंबर�. कथेची थोरल� बह�णच �हण हवं तर. कादंबर� �हणजे खरं



तर मोठ� कथाच; पण माझा आवाका कथेपे�ा फार मोठा!
कादंबर�: अरे, मा�यात खपू खपू पा� ंअसतात. �यांचा पर�पर संबंध असतो. �व�वध घटना, �संगांतनू माझे
कथानक हळूहळू उलगडत जात.े वाचता वाचता मा�यातील पा� ंत�ुहांला ओळखीची वाटू लागतात, आप�यातीलच
भास ूलागतात. अनेक अनपे��त वळणं घेत घेत मी वाचकांची उ�कंठा वाढवत.े आता या कथानकात पढेु काय
होईल? याचा �वचार करत वाचक मा�यात गुंतनू जातो व रममाण होतो.
कादंबर�: बरं का स�ुुत, सा�ह�य �े�ातील सव��च मानाचा ‘�ानपीठ’ परु�कार �व. स. खांडकेर यां�या ‘यया�त’ या
कादंबर�ला �मळाला. त�ेहा मराठ� माणसांचा ऊर अ�भमानं भ�न आला.
(इत�या त क�व ता स�ुुत�या खां�याला ध�न �व चारत.े)
क�वता: स�ुुत, ओळखलंस मला? अरे, मी आहे क�वता. आपल� तर फार पवू� पासनू चांगल�च ओळख आहे, नाह�
का? तमु�या पा�यप�ुतकांत�या सग�या क�वता त�ुह� तालासरुांत �हणता.
स�ुुत: हो ताई! मला आठवतंय. ‘ह� आवडत ेमज मनापासनुी शाळा’ आ�ण ‘�ावणमासी हष� मानसी’ या मा�या
आवड�या क�वता.
क�वता: छान हं. स�ुुत, माझं �प छोटंसं, आटोपशीर. मोज�या श�दां त मो�ा आशय �य�त करणं हे माझं
व�ैश��य. यमक, अन�ुास अशा श�दा लंकारांनी माझं बा�य�प आ�ण उपमा, उ��े�ा, �पकासार�या अथा�
लंकारांनी माझं अतंरंग सजवनू कवी मला अ�धक आशयगभ� करतात.
स�ुुत: मॅडम नेहमी सांगतात क�वतचेी श�दरचना अथ� पणू� व चपखल असत.े क�पनांचा सुंदर आ�व�कार क�वतते
असतो, हे बरोबर ना?

A2) i) चौकट� पणू� करा 1  

1) 'यया�त' कादंबर�चे लेखक  

2)

कादंबर� ह�ची थोरल� बह�ण 

ii) �रकामी जागा भरा 1  

1) 'ह� आवडत ेमज मनापासनुी ...............'

2) क�वतचेी श�दरचना ............... व ............... असत.े

A3) �वमत 3  

त�ुहांला आवडले�या प�ुतकाबाबत खाल�ल म�ुयांचा �वचार क�न मा�हती �लहा. 
i. प�ुतकाचे नाव vi. प�ुतकातनू �मळणारा संदेश 
ii. लेखक  vii. म�ूय  
iii. सा�ह�य�कार viii. सामािजक मह��व
iv. व�य� �वषय ix. आवड�याची कारणे
v. म�यवत� क�पना   
   

अप�ठत गदय

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

1 A1) चौकट� पणू� करा 2  

�यांतला एकजण एकदा दसु-या�या भेट�ला गेला. भेट झाल�. �यानंतर दोघेह� आपाप�या जागी ख�ुया�वर शांतपणे
बसनू रा�हले. एकमेकांशी अवा�रह� बोलले नाह�त. तासाभराने भेट�ला आलेला �व�वान उठला आ�ण यजमानांचा
�नरोप घेताना हष�भ�रत होऊन �हणाला "वा वा ! �कती मजेत वेळ गेला �हणनू सांगू!" यजमान �हणाले, "माझाह�
वेळ फार छान गेला!" एक तासभर श�दह� न बोलता संवादाचा आनंद मनसो�त लटुणारे हे दोन �व�वान �हणजे



'संवाद या संक�पनेची परमो�च आदशा�व�था �हटल� पा�हजे. दोन िजवलग, अ�या�म�े�ातील गु��श�य, एकाच
�येयाचा �कंवा कलेचा �यास घेतलेले उ�कट साधक हे असे 'श�दे�वण संवा�दजे या अव�थे�त जाऊ शकतात.
अनेक वष� एक� संसार केलेल� काह� वदृध जोडपी बघावीत. ती एकमेकांशी बोलताना सहसा कुणाला आढळायची
नाह�त, पण �ापं�चक बाबतीत �यांची मने इतक� �मळुनजळूुन गेलेल� असतात क�, एकाने जो �नण�य �यावा तो
दसु-या�या मनाला आधीच उमगलेला इतकेच न�हे ,तर मा�यह� झालेला असतो, असे इतरां�या ��ययाला येत.े
इथे मनाचेच एक �बनतार� तारायं� चाल ूअसत.े श�दांचे मा�यम �तथे अपरेु पडत,े असे तर श�दांची �तथे गरजह�
उरलेल� नसत.ेआप�यासार�या सामा�यांना श�दावाचनूचे संवाद भावणारह� नाह�त, क� परवडणारह� नाह�त.
आप�याला कठ�ण, साधे, सरळ, व�, कसे का होइना, पण बोलणे आ�ण ठणठणीत बोलणेच हवे असत.े

A2) i) यो�य पया�य �नवडा 1  

श�दे�वण संवा�दजे या अव�थे�त जाऊ शकणारे ...............
अ. दोन िजवलग भावंड े         ब. दोन िजवलग शजेार�          क. दोन िजवलग नातवेाईक          ड. दोन िजवलग
�म�

ii) एका वा�यात उ�तर �लहा 1  

व�ृ जोड�यां�या �ापं�चक बाबतीत जळूुन येणा-या गो�ट�.
i. .……………………
ii. ………..……………

�वभाग २ - पदय

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

1 A1) i) आकृती पणू� करा 1  

ii) चौकट� पणू� करा 1  

1) �य�तीला सखु देणारा -              

2) ता�परुती तहान भाग�वणारे - 

जेवीं चं��करण चकोरांसी | पांखोवा जेवीं �प�लयांसी |
जीवन जसेै कां जीवांसी | तवेीं सवा�सी मदृ�ुव ||
जळ व�रवर� �ाळी मळ | यो�गया सबा�य कर� �नम�ळ |
उदक सखुी कर� एक वेळ | योगी सव�काळ सखुदाता ||
उदकाच� सखु त� �कती | सव��च �ण� त�ृषत� होती |
यो�गया दे �वानंदत�ृती | सखुासी �वकृती प� नाह� ||
उदकाची जे मधरुता | त ेरसनेसी�च त��वतां |
यो�गयांचे गोडपण पाहतां | होय �नव�वता सव���यां ||
मेघमखु� अध:पतन | उदकाच� देखो�न जाण |
अध:पात� �नवती जन | अ�नदान सकळांसी ||
तसेै यो�गयासी खालतु� येण� | जे इहलोक�ं ज�म पावण� |
जन �नववी �वणक�त�न� | �नज�ान� उ�र� ||

A2) i) एका वा�यात उ�तर �लहा 1  

योगी प�ुष इहलोकात येऊन कोणती कामे करतात?

ii) स�य क� अस�य त े�लहा 1  

1) पाणी सबा�य �नम�ळ करत े-              



2) �प�लांसाठ� प��णीची पंख असतात -              

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

i. पाखोवा -
ii. जीवन, उदक, जल -
iii. जीव -
iv. मदृ�ुव -

A4) �वमत 2  

योगी प�ुष आ�ण पाणी हे दोघेह� सामािजक काय� करतात, हे �प�ट करा.

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

योगी सव�काळ सखुदाता  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) खाल�ल  ओळींचा अथ� �प�ट करा.

जेवीं चं��करण चकोरांसी| पांखोवा जेवी �पल�यांसी|
जीवन जसेै का जीवांसी| तवेी सवा�सी मदृ�ुव|     

(२ गुण)

४) क�वततेनू �मळणारा संदेश (२ गुण)
५) क�वततेील श�दांचा अथ� �लह�णे.

खालतु� - ...............
�नज�ान� - ...............
उ�ार� - ...............
मधरुता - ...............

(२ गुण)

�कंवा

रंग मजेचे रंग उ�याचे 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.

धा�य देईना संगणक हा काळी आई जगवू
मातीम�ये जे हात ुराबती, तयांस देऊ प�ृट� रंग मजेचे, रंग उ�याचे.

(०२ गुण)

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

�वभाग ३ - �थलूवाचन

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

1) ट�पा �लहा:-
�य�ुप�ती कोशाचे काय�?

2) क�वततेील सयू� आ�ण पणती या �तीकांचा त�ुहांला समजलेला अथ� स�व�तर �लहा.

3) सयूा��ता�या दश�नाने मनात �नमा�ण होणा-या मानवी भावभावना �प�ट करा.

�वभाग ४ - भाषा�यास

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

(१) वा�यांचे �कार ओळखा - (2)

i. त�ुहाला शाल �दल� तर चालेल काय?
ii. हे बघ, शाळेचे सगळे अ�धकार� आलेत.



(२) वा�य�पांतर - (2)

1) पौ�ण�मेला पणू�चं� असतो. (नकाराथ� वा�य करा)

2) तझंु वष� कसं वाया जाईल? (�वधानाथ� वा�य करा)

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

1) गहाण ठेवणे →

2) आज�व करणे → 

3) प�चाताप होणे →

(आ) भा�षक घटकांवर आधा�रत कृती.

(१) श�दसंप��ती -

(i) समानाथ� श�द �लहा. (1)

1) i. वाता� - ...............
ii. पोट - ...............

(ii) �व��ाथ� श�द �लहा. (1)

1) i. भा�य × ...............
ii. इ�छा × ...............

(iiI) श�दसमहुाब�ल एक श�द �लहा. (1)

i. मतू�ची पजूा करणारा → ...............
ii. सयूा�चा होणारा उ�य → ...............

(iv) वचन बदला. (1)

कलाकार - ...............
काठ�     - ...............

(२) लेखन�नयमांनसुार लेखन -

लेखन�नयमांनसुार बदल करा. (2)

1) त�ुझ कूभं रास �न कंुभ ल�न आहे.

2) �यामळेु �म द:ुखी होतो.

(३) �वराम�च�हे - (2)

1) खाल�ल वा�यांतील �वराम�च�हे ओळखनू �लहा.
श�ै�णक जीवनात जोशी सर, �शक�  सर, �ी. मालेगाववाला या सवा�नीच मा�या �यि�तम��वा�या जडणघडणीसाठ� उ�तम
माग�दश�न केलं, सं�कार केले.

2) �वराम�च�हांचा यो�य वापर करा.
तलुा सांगतो मी पंत 'डाएट कर' बटाटा सोड बटा�याचं नाव काढू नकोस

�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 श�दांचा आधार घेऊन आकष�क जा�हरात तयार करा.

(२) कथालेखन (80 त े100 श�द)

खाल�ल अपणू� कथा वाचा, तमुचा �वचार व क�पकतनेे ती कथा पणू� करा.
(�दलेल� अपणू� कथा �लहून घे�याची आव�यकता नाह�.)

फार फार वषा�पवूा�ची गो�ट आहे. रामपरू नावा�या गावात �ीधर नावाचा जमीनदार राहत होता. जवळ- जवळ अध�
गाव �या�या मालक�चे होत.े भरपरू नोकर �या�या शतेात राबत होत.े तो नोकरांशी अ�तशय �ेमाने वागे. �यांना
वेळेवर पगार देई. तर�ह� तो एका �चतंनेे �ासलेला होता. इतके नोकर असताना आप�याला उ�प�न कमी का
�मळत?े हे �याला समजत न�हत.े �ीधरचा एक जीवाभावाचा �म� होता. �याचे नाव वासदेुव होत.े �ीधर�या
आय�ुयात कोणतीह� सम�या �नमा�ण झाल� क� तो वासदेुवशी चचा� करत असे. शतेावर इतके नोकर असताना
उ�प�न कमी कसे? हा �वषय स�ुा चच�साठ� आला.

 



(३) बातमीलेखन (80 त े100 श�द)

नवभारत �व�यालय, श�नवार पेठ, पणेु येथे १४ नो�ह�बर या �दवशी बाल�दवस 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)

2)

3) �वकासाचा पाया -
म�ुे -
आप�या देशातील �नर�रतचेे �माण मोठे - �नर�र अनेक सखुांना वं�चत, परावलंबी - संकटात सापडतात - सावकराकडून
फसवणकू - अधं��ांचा �भाव - �श�णाने ससुं�कृतपणा, �वचार�मता वाढत े - �यि�तम��व�वकास - लोकशाह�त
मतदार स�ुश��त हवा.


