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�वभाग १ - गदय

�. १ खाल�ल उता-या�या आधारे �दले�या सचूनेनसुार कृती करा.

1) सचूने�माणे कृती करा.
चौकट� पणू� करा.

     1. 

         

     2. 
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हा अकि�पत �कार ऐकून आ�ह� नानांचे मन व�व�या�या प�ुकळ �य�न केला; पण �याचे नाव त!े 
नानां�या अगंी �ढ�न�चय हा एक अलौ�कक गुण आहे. ‘ आप�या लोकांत कोण�याह� कलेला उ�तजेन 
नाह�’ अशी पटुपटु करत �यांनी ठरलेला बेत लागल�च अमलात आणला. थोडयाच �दवसांत आम�या 
अनमुाना�माणे �तजोर�ची चोर� झाल�, त�ेहा तर नानांचा �तळपापड झाला, त े �हणाले, “आम�याकड े
चोरस�ुा देशबडुवे व कलेला आ�य न देणारे असतात!”

यानंतर नानांनी �तजोर�स घंटेचे कुलपू लावले व ती आप�या �नजाय�या खोल�त नेऊन ठेवल�. त े�हणाले, 
“आता मा� चोर मा�या हाती �न”संशय सापडणार. बेटयाला कळणारस�ुा नाह�, �क �क�ल�चा �योग स�ु 
होताच घंटा वाजयला लागून घरातील सव� मंडळी जमतील व त�काळ �याला कोतवाल चावडी �दसेल! 
घंटे�या आवाजाबरोबर मी ताडकन उठून �या�या मानगुट�स बसलोच समजा!” हा �वचार आ�हांलाह� पसंत 
पडला. �या �दवशी त ेकुलपू लाव�याचा बेत ठरला �याच �दवशी रा�ी आ�हांला घंटानाद ऐकू आ�यामळेु 
आ�ह� बंडूनानां�या �नजाय�या खोल�त गेलो, तो काय चम�कार सांगावा! बंडूनाना �वत: उज�या हाताने 
�तजोर�चे कुलपू उघडत असनू डा�या हाताने आपलाच उजवा हात जोराने पकडून ‘चोर! चोर!’ �हणनू 
ओरडत आहेत. यानंतर लवकरच आम�या गावात लोकांची एक टोळी आल�. �यां�याजवळ चाकू, स�ु या, 
कुलपे वगैरे बरेच िज�नस �वक�यासाठ� होत.े �यां�याजवळची बहुतके कुलपे बंडूनानांनीच �वकत घेतल� व 
घरातील सव� जनुी कुलपे काढून �यांनी �यां�या जागी या नवीन कुलपांची �थापना केल�. कम�धम�संयोगाने 
एक नाटकमंडळी ह� याच समुारास आम�या गावात आलेल� होती. �तचा प�हला �योग ‘स�ु�ाहरण अथवा 
चौय��वपाक’ �याच �दवशी होता. या�तव आपल� सव� मंडळी बरोबर घेऊन बंडूनानांना �नभ�य �च�ताने 
नाटकाला गेले. जाताना �यांनी �हटलेस�ुा, क� ‘ आता चोरांना �हणावे, या, कशी चोर� करता पाहू. तमु�या 
बापज�मीसदुधा अशी त� हेत� हेची कुलपे त�ुह� प�हल� नसतील.

 

2) एका श�दात उ�तरे �लहा.
1. नाना�या अगंाचा अलौ�कक गुण -                          
2. नानां�या मत ेआप�या लोकांत कोण�याह� कलेला नाह� -                           
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3) 1. खाल�ल श�दांचे समानाथ� श�द �लहा.
i. उ�तजेन  - ...............
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ii. बेत - ...............
2. खाल�ल श�दांचे �व��ाथ� श�द उता-यातनू शोधा.
i. भय  x               
ii. नवी  x               
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4) �वमत :-
�यि�तम�व �वकासाम�ये  छंदाचे असलेले मह��व �लहा.
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�वभाग २ - पदय

�. २ खाल�ल प�या�या आधारे �दले�या सचूनेनसुार कृती करा.

1) स�ृट�तील खाल�ल घटक वसंत ऋत�ूया आगमनाने कसे सजले त े�प�ट करा.
घटक �यांचे सजणे

1) �लबंोणी  
2) घाणेर�  
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          गद� पोपट� लेऊन वसने
          मरुडत आल� �लबंोणी,
          जद� तांबडी कण�फुलेह�
          घालनू सजल� नागफणी ।।2।।
लसुलसु पाने अगंोपांगी
झुले वड हा दंग होऊनी,
दरंुगी चनुर�त उभी ह�
घाणेर� ह� नटुनी थटुनी ।।3।।
          सळसळ झळझळ �पपळ पाने
          मऊ मलुायम मोर�पसापर�,
          सांबर लाल क�यांनी लखडून
          उभे �वागता पाणंद�वर� ।।4।।

 

2) कृती सोडवा - 
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3) का�यस�दय� करा.
          सळसळ झळझळ �पपळ पाने
          मऊ मलुायम मोर�पसापर�,
          सांबर लाल क�यांनी लखडून
          उभे �वागता पाणंद�वर� ।।४।।
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4) �वमत :-
     क�वतते आले�या दोन महाव�ृांची मा�हती तमु�या श�दांत �लहा.
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�वभाग ३ - भाषा अ�यन (�याकरण)

�. ३ (१) समास - (2)

  सामा�सक श�द  �व�ह   समासाचे नाव  
गैरसमज   ...............  ...............
हर�हर ............... ...............



2) अलंकार - (1)

खाल�ल उदाहरण वाचनू क़ृती करा.

हा आबंा जण ूकाय साखर वाटेल त�ुहांला.
उपमेय, उपमान, समान धम�, साध�य�वाचक श�द ओळखा.

उपमेय  - ............... उपमान  - ...............  
समानधम�  - ............... साध�य�वाचक श�द - ............... 

3) �वराम�च�हे (1)

खाल�ल वा�यात �वराम�च�हांचा वापर क�न वा�य प�ुहा �लहाः-

वेडवाकड ं�च� काढलं क� त ेझालं काटू�न.

�वभाग ४ - उपयोिजत लेखन

�. ४ खाल�ल �वषयावर प� �लहा. (5)


