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Q.1 A) खाल�ल कृ�त करा. (8)

1) जेवणात पदाथ� कोणकोणत ेअसत ? 2

 

�तघं�ह मकुाट जेवत होत.े ह� खानावळ फरस�ूया घशातनू घास उत� देत न�हती. रोजचे हे मकेु घास
�या�या डो�यांत आसंव आणत होत.े
               पवू� ज�ुया घरात �या आधां� यात पडवीत जेवणं �हायची. मनचूी आई �ाथ�ना करायची.....आमचे
बापा, त ुसगा�त आहेस.....
               एकसरुात �ाथ�ना झा�यावर जेवण �हायची. मानचूी आईची टकळी चालायची. मन ूतर जेवता
जेवता उठून नीना, �सबलशील म�ती करायचा. तासभर जायचा जेवणा�या गडबडीत....मनं �रती �हयची
घामाग�णक पोटात माया उतरायची.. जेवण तर� काय आकायचं..एखाद� भाजी, कधी डाळ,सकेु बोबील,
भात आणी तांदळा�या रोटया, असंच काह�तर�....
                पण,तरा�न वाढले�या गुबगुबीत केळीचं अ�खं बन एका पाऊसवा� यात ज�मनीवर झोपावं,तसा
आपला संसार हो�याचा न�हता झाला. वाडीत खपताना पायाला तार क� �खळा लागला आणी आठवडाभरात
बायको-कोसची मेणवात �वझून गेल� ! कोणाची नजर लागल�, क� पणजांची प�ुयाची संपल�? क� गे�या
ज�मी�या पापांचा घडा आता वाहत आहे ? नाह�, नाह� ...हा मातीचाच शाप असणार.
�या मातीने हा संसार फुलवला �याच मातीला उजाड केलं आपण...कारल�-वां�यासारखा �तचा बाजार
मांडला. मननेू जमीन �वकायला काढल� व आपण बलैासारखी मान डोलवल�.” मन,ू अरे पोरा, बोल रे
कायतर�....., “फरस ून राहवनू उमा�याने बोलनू गेला,” अरे, त ूजमीन इकल� मणनू मा�या मनात कांय
राग नय ्का तआु द�ुवास नय.्.. आमसा जालम �या मातीत गे�ता मणनू थोड ंवायीट वाटत.े...”
               “बाबा, जमीन इकल� �हणनू आज ओ बंगला बांदता आला, नये त ेउबा जलम �या गोठयत
काडाला लागलोआ. आज माणसाहारकं घर �मळालंय, परमेसराये आभर माना.. नायतर तमुसं आपलं,
माजी जमीन गेल�, माजी जमीन गेल� चालचू.”

 

2) 1. मन ूकोणाशी म�ती करायचा

2. i. केळीचं बन कसे होत े? -            
  
   ii. फरस�ूया बायकोचे नाव काय -            
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3) 1. पढु�ल वा��चारांचा अथ� �लहा.
i. डो�यात असावे येणे
ii. टकळी चालणे
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2. सचुने �माणे बदल करा.- काळ ओळखा.
i. रोजचे हे मकेु घास �या�या डो�यात असावं आणत होते
ii. गे�या ज�मी�या पापांचा घडा आता वाहत आहे (भ�व�यकाळ करा.)

4) �वमत कृती

फरस�ूया हस�या – खेळ�या घराचे वण�न तमु�या श�दात करा.
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B) खाल�ल कृ�त करा (10)

1) 1. आकृती पणू� करा

i. क�व�या मत ेमायभमूी कोणाची

2. एका श�दात उ�तरे
  i.  महारा��ाव�न क�वने ओवाळून टाक�यास सां�गतलेल� ?
  ii. कंबर बांध�याचे कारण ?
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     कंबर बांधनू ऊठ घाव झलेाया |
     महारा��ाव�नी टाक ओवाळून काया |

महारा��े मं�दरापढुती | पाजळे यशाची �योती |
सवुण� धरा खालती | �नल अबंर भरले वरती
गड पढेू पोवाड ेगाती | भषूवी �तला महारथी

     तो अरबी सागर लागे जयाचे पाया
     महारा��ाव�नी टाक ओवाळून काया ||

ह� मायभ�ूम धीरांची | शासनक�या� वीरांची
घामाची आ�ण �माची | खरु�याची आ�ण दोर�ची
संतांची, शाह�रांची | �यागा�या तलवार�ची ।।

     �म�न धरंुधर आता �या �शवराया
     महारा��ाव�नी टाक ओवाळून काया |

पहा पव� पातले आजचे । संय�ुत महारा��ाचे
साकार �प�न कर�याचे । कर� कंकण बांधनू साचे
पव�त उलथनू य�नाचे । सांध ूया खंड क� �याचे 

     या स�या�तव मदैा�न �शगं फंुकाया
     महारा��ाव�नी टाक ओवाळून काया।।     

धर �वजा कर� ऐ�याची | मनीषा जी  महारा��ाची
पाऊले टाक �हमंतीची | कणखर जण ूपोलादाची
घे आण �वतं�याची | महारा��ा�तव लढ�याची

     उपकार फेडुणी ज�मभमूीचे जाया
     महारा��ाव�नी टाक ओवाळून काया |

 

2) कवी पाऊले कशाची टाकायची ? -                         1
3) खाल�ल ओळीचा त�ुहाला समजलेला अथ� �लहा.

  धर �वजा कर� ऐ�याची | मनीषा जी महारा��ाची
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   पाऊले टाक �हमंतीची | कणखर जण ुपोलादाची
   घे आण �वातं�याची | महारा��ा�तव लढणाची

4) �वमत -
त�ुहाला जाणवलेला महारा��ातील अ�भमाना�पद बाबींचे वण�न करा.
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Q.2 Grammar

पढु�ल ओळींतील रस ओळखा :- (2)

कबर बांधनू ऊठ घाव झलेाया.


