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मराठ� -

DATE: 19-09-19
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MARKS: 40

       

�वभाग १ - गदय

�. १ उता-या�या आधारे �दले�या सचूनेनसुार कृती करा (ग�य)

A1) चौकट� पणू� करा. 2  

i. गाईनं -              
ii. वास� -              
iii. चरवीत�या दधुा�या धारांचं -              
iv. चरवी भर�यासाठ� -               

          माझी आजी. जवळपास साडपेाच फूट उंचीची, रंगाने गोर� असनूह� उ�हापावसाने रापले�या �वचेची. 
नव�यामागं सगळा संसार ग�यात पडूनह� �तस�या-आम�या-�पढ�वर हुकूमत गाजवणा�या आजी�या हातात 
स�तर� ओलांडल� तर� काठ� आल� न�हती. दात सगळे शाबतू तर होतचे; पण मो�यासारखे चमकत रा�यचे. डोक�त 
एकह� केस काळा न�हता. �वशाल कान, धारदार नाक, चेह�यावर सरुकु�या पडूनह� त�णपणा�या स�दया�ची जाणीव 
क�न देणार� चेह�याची ठेवण. ताठ कणा, पायांत ज�ुया वळणा�या नाला�या वहाणा. अगंात चोळी आ�ण �हरवं व 
लाल अशी दोन रंगांची नऊवार� इरकल लगुडी. कपाळावरचं ग�दणं �दस ूनये �हणनू �यावर लावलेला ब�ुका. 
आजी�या छ�छायेखाल� आमचे सव� कुटंुब गु�यागो�वदंाने  नांदत होत.े
          आम�या घर� एक गावरान गाय होती. �तला आ�ह� क�पल� �हणायचो. एकाआड एक वेताला तर� ख�ड ती 
न�क�च �यायची. �यामळंु दावणीला कायम क�पल�चीच बलैं असायची. क�पल� दधूह� भरपरू �यायची. आमचे 
वडील �कंवा काका धार काढायला �नघाले, क� �लासं घेऊन आमचा मोचा� गो�यात. गाईनं पा�हा सोडला, क� वास� 
आखडायचं न ्चरवीत�या दधुा�या धारांचं संगीत ऐकत चरवी भर�याची वाट बघायची.  

A2) चौकट� पणू� करा. 2  

A3) �वभ�ती ��यय ओळखनू �वभ�तीचे नांव दया. 2  

1) नाला�या -                -              

2) उ�हापावसाने -                -              

A4) �वमत 2  

“आजी�या छ�छायेखाल� आमचे सव� कुटंुब गु�यागो�वदंाने नांदत होत’े याबाबत तमुचे मत �प�ट करा.

�वभाग २ - पदय

�. २ (अ) खाल�ल प�या�या आधारे �दले�या सचूनेनसुार कृती करा. (प�य)

A1) आकृ�तबंध पणू� करा. 2  

1) 

 X-Semi
2 तास



2) 

�ोतीं �हाव� सावधान । आतां सांगत� उ�तम गुण ।
जेण� क�रतां बाणे खणु । सव��पणाची ।।१।।

वाट पसु�या�वण जाऊं नये । फळ ओळ�ख�या�वण खाऊं नये ।
प�डल� व�त ुघेऊं नये । येकायेक�ं ।।२।।

जनीं आज�व तोडू ंनये । पाप��य जोडू ंनये ।
प�ुयमाग� सोडू ंनये । कदाकाळीं ।।३।।

त�डाळासीं भांड� नये । वाचाळासीं तंड� नये ।
संतसंग खंडू ंनये । अतंया�मीं ।।४।।

आळस� सखु मानूं नये । चाहाडी मनास आणूं नये ।
शो�ध�या�वण क�ं नये । काय� कांह� ।।५।।

 सभेम�य� लाज� नये । बा�कळपण� बोल� नये ।
पजै होड घालूं नये । कांह�ं के�या ।।६।।

कोणाचा उपकार घेऊं नये । घेतला तर� राख� नये ।
परपीडा क�ं नये । �व�वासघात ।।७।।

�यापकपण सांडू ंनये । पराधेन होऊं नये ।
आपल� वोझ� घालूं नये । कोणीयेकासी ।।८।।

स�यमाग� सांडू ंनये । अस�य पंथ� जाऊं नये ।
कदा अ�भमान घेऊं नये । अस�याचा ।।९।।

अपक��त� त ेसांडावी । स�क��त� वाडवावी ।
�ववेक�  �ढ धरावी । वाट स�याची ।।१०।।

A2) i) खाल�ल �वधाने स�य क� अस�य त े�लहा. 1  

1) �यापकपणा के�हाह� सोडू नये.

2) त�डाळ �य�तीला त�ड देत राहावे.

ii) एका वा�यात उ�तर �लहा. 1  

उपकाराब� दल संत रामदासांनी सां�गतलेले कोणत े�नयम आहेत ?

A3) का�य सौदंय� �लहा 2  

सभेम�ये लाज� नये | बा�कळपणे बोल� नये |
या ओळीतील भावसौदय� �प�ट करा.



A4) अ�भ�य�ती 2  

‘उ�तम प�ुष ल�णे एक उ�तम माणसू घडव ूशकतात’ या �वधांनाबाबत तमुचे मत �प�ट करा.

(आ) ��ततु क�वतचेे पढु�ल कृ�त�नहाय रस�हण करा (4)

जनी आज�व त�डू नये । पाप��य ज�डू नये
प�ुयमाग� स�डू नये । कदाकाळी ।।

�वभाग ३ - ��लवाचन

�. ३ खाल�ल कोण�याह� एक क़ृती सोडवा. (3)

1) यडबंब ूढ�ब ूया �ग�रजा क�र यां�या बालकादंबर�तील �वनोद.

2) मधचू कृ�य संवेदनशील मनाचे उ�तम उदाहरण आहे या �वधानाबाबत तमुचा अ�भ�ाय �प�ट करा.

�वभाग ४ - भाषा अ�यन (�याकरण)

�. ४ (अ) �याकरण घटकांवर आधा�रत क़ृती सोडवा.

(१) समास - (2)

खाल�ल सामा�सक श�दांचा �व�ह क�न समास ओळखा.

  सामा�सक श�द    �व�ह    समास  
  i) पंचारती  ...............  ............... 
  ii) गावदेवी  ...............  ............... 

(२) वा�य�चार -
(2)

खाल�ल पाद�तील वा�य�चार वा�यात यो�य �ठकाणी वाप�न वा�ये प�ुहा �लहा.

खाल�ल वा��चारांचा अथ� सांगून वा�यात उपयोग करा.
बळ लावणे → 

(आ) भा�षक घटकांवर आधा�रत कृती.

1) श�दसंप��ती - (2)

i. 'अव' उपसग� लावनू तयार होणारे दोन श�द �लहा.
ii. खाल�ल श�दांना यो�य ��यय लावनू श�द तयार करा.
अ. लढा - ...............       ब. नवल - ...............

2) �वराम�च�हांचा यो�य वापर करा. (1)

कै-या जनू झाले�या असतानाच एक�कड ेपाने झडत असतात: पण झाड �� असे कधीच �दसत नाह�?



�वभाग ५ - उपयोिजत लेखन

�. ५ (1) खाल�ल �वषयावर प� �लहा. (5)

(2) बातमी लेखन (5)

�वषय : - तमु�या शाळेत बाल�दन साजरा झाला याचे बातमीलेखन करा.
यात �थळ, काळ, �दनाक, वेळ, �य�ती यांचा उ�लेख करावा.


