
SEAT NO:

SUCCESS KEY TEST SERIES
IX (Marathi)

(Unit Test-1 Marathi ( Semi )2,3)

मराठ�-

DATE: 10-09-19

TIME: 1 Hour 30 Min

MARKS: 40

       

कृती १ खाल�ल कृती करा - ग�य ८

१) आकलन कृती 
 १.

      

2.     पढु�ल श�दांना �माण भाषतेील श�द सांगा.
        i. कठ�या
        ii. सी
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          डोम�ामी गोसावीयांचा ठायी उदयाचे मातीकाम होत होत:े त ेसी बाजत होत:े तणेे भ�तीजनासी �यापार होववे ना: 
आन भट �यापाऱ क� लागले: नथोबाए �हणीतले: “नागदेया: त ूकैसा काह� �हवंसी ना?” तवं भट� �हणीतले: आ�ह� वरैागी: 
काइसीया ह�व:ु” यावर� सव�� �हणीतले: “वानरेया: पोरा जीवासी वरैा�य �मरव ुआवड:े हाह� एकू �वका�ची क� गा:” याव�र भट� 
�हणीतले: “ जी जी: �नव�कार तो कवण:” सव��� �हणीतले:” “वानरेया: पोर जीव वीकारावेगळा के�हेळाल� जाला�च नाह�: मा 
त ुकाइ वेगळा अस�स:” “हो कां जी:” याव�र गोसावी क�त� कठ�याचा ��टा�त नीरोपीला: “क�हणी ऐकू कठ�या असे: तो 
भोग�थानाची स�ुुषा कर�: झाडी: सडा संमाज�न कर�: त े देख�ैन गावीचे �हण�त: ‘ कठ�ये हो नीके कर�त असा: बरवे कर�त 
असा:’ त ेआइको�न �दसवाडीचा �दसवडी हात हात चढवी: तया�स देवता आपलेु फळ नेद�: तया�स देवता आपलेु फळ नेद�: 
तयासी �क�त�चेची फळ झाले:”
2) आकलन कृती 2

3) १.     अचकू श�द ओळखा.
        i. ल�ळाच�र� , �लळाच�र� , �लळाच�र�
        ii. प�र�मपवू�क  , पर��मपवू�क , प�र�मपवु�क
2.     �वभ�ती ��यय व �वभ�ती ओळखा.
        i. शाळेत -                →              
        ii. फुलांनी -                →              
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४) �वमत :-
     पाठातील ��टां�त  वेग�या उदाहरण�वारे �प�ट करा.
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कृती २ खाल�ल कृती करा - प�य ८

१) कृती करा.
     i. संत जनाबाईनी कशाची जवाजडुी केल� ? -              
     ii. �व�ला�या पायात काय घातले ?-              
     iii. संत जनाबाई यांनी कोण�या श�दांचा मारा केला? -              
     iv. सोहं श�दां�या मा�याने �व�लावर झालेला प�रणाम -              
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 ध�रला पंढर�चा चोर ।
गळां बांधो�नयां दोर ।।1।।

 



�दय बं�दखाना केला।
आतं �व�ल क��डला ।।2।।

श�द� केल� जवाजडुी।
�व�ल पायीं घातल� बेडी।।3।।

सोहं श�दाचा मारा केला ।
�व�ल काकुलती आला ।।4।।

जनी �हणे बा �व�ला ।
जीव� न सोडीं मी तलुा ।।5।।

२) जोडया लावा.
' अ ' ' ब '

  1) �व�लाला धरले   अ) भ�ती�या दोराने
  2) �व�ल काकुलतीला आला   ब) ‘त ू�हणजे मीच’ या श�दाने
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३) संदभ� �प�ट�करण :- 
     ‘जनी �हणे बा �व�ला । 
      जीव� न सोडी मी तलुा ।।’
      या ओळीतनू �य�त झालेला कव�य�ीचा भाव �प�ट करा.
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४) �वमत :-
     संत जनाबाई यां�या �व�ला�वषयी�या भावना व भ�तीचे �ढ संबध �प�ट करा.

3

कृती ३अ) ��ततु वर�ल क�वतचेे पढु�ल कृ�त�नहाय रस�हण करा ४

१  कवी / कव�य�ी 1
२ ��तावना 1
३ क�वतचेा �वषय 1
४ क�वततेील आवडलेल� ओळ 1
५ म�यवत� क�पना                                                        2
६ क�वततेनू �मळणारा संदेश                                                                                       2
७ क�वता आवड�याची वा न आवड�याची कारणे 2

ब ) पढु�ल ओळींतील अलंकार ओळकून �प�ट�करण �लहा 2

र�तहून सुंदर मदन मंिजर� |
मदनाचे वरदान तलुा ||

कृती ४ १. पढु�ल वा�यातील यो�य �वराम�च�हे वाप�न वा�य प�ुहा �लहा 1

मॅनेजर �हणाला छे छे त�ुह� आता �टेजवर जा�याची गरज नाह�

२ पढु�ल ओळींतील रस ओळखा 2

अ�लबाग�या बागेम�ये ह�ल� नाह� अ�ल� �हणनू �याची �चि�ल �प�ल� �फरती ग�लोग�ल� 

३ गटात न बसणारा श�द �लहा 1

दगड, �सम�ट , ध�ड, खडक, �शळा

४ खल�ल श�धसमहूासाठ� एक श�द �लहा 1

चकू झा�याची जाणीव 

५ काळ ओळखा 1

तो भरभर खाल� येऊ लागला.



कृती ५ जा�हरात लेखन ६

खाल� �दले�या बातमी�या मध�याव�न आकष�क जा�हरात तयार करा.
' पा�यप�ुतकेतर प�ुतके सवलती�या दरात �मळतील. ' 

कृती ६ व�ृता�त लेखन ६

खाल�ल �वषयावर व�ृतांत लेखन करा.


