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�वभाग १ - गदय

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

1 A1) को�टक पणू� करा. 2  

1) 

2) 

          मी एवढं सगळं सां�गतलं, कारण मी त�ुहांला खपू जवळून पा�हलंय. तमु�या �श�कांनी त�ुहांला वगा�त 
�श�तीत बसलेलं ब�घतलंय; पण मी त�ुहांला मदैानात मनसो�त ग�धळ घालताना ब�घतलंय. तमुचा ग�धळ बघनू 
सगळे �हणायचे अशी पोरं आ�ह� कुठं पा�हल� नाह�त; पण मला राग आला नाह�. त�ुह� मोठे झा�यावर जग 
�हणालं पा�हजे, क� अशी पोरं आ�ह� कुठं पा�हल� नाह�त. मला आनंद होईल. फ�त त�ुह� आता अ◌ाहात तसेच 
आनंद� रहा. जग �वचारेल त�ुहांला, शाळेत त�ुहांला �कती गुण �मळाले? पण मी सांगेन जगाला त�ुह� �कती गुणी 
आहात. मी त�ुहांला वगा� बाहेर पा�हलंय दंगाम�ती करताना, मदैानावर, �नेहसंमेलनात, हो�टेलवर. असेच 
मनसो�त जगा. हे �ण प�ुहा �मळवता  येणार नाह�त. हे गुण प�ुहा �मळवता येणार नाह�त. माजी रा��पती डॉ. ए. 
पी. जे. अ�दलु कलाम यांना दहावीत �कती गुण होत ेहे कुणाला माह�त नसतं; पण त े�कती आदश� �य�ती होत ेहे 
सग�या जगाला माह�त आहे. त�ुह� आय�ुय कसं जगता हे मह��वाचं आहे. त�ुह� जगाकड ेकसं बघता हे मह��वाच ं
आहे. दहावीत कुणाचे गुण जा�त असणार कुणाचे कमी असणार; पण आय�ुयात त�ुह� जे काह� कराल �यात 
तमु�यासारखेच त�ुह� असणार. मला �व�वास आहे. खपू खपू शभेु�छा !

A2) i) यो�य पया�य �नवडून वा�य पणू� करा. 1  

1) सग�यात मह��वाचं �हणजे त�ुह� ..............
अ. दहावीत �कती गुण �मळवता.
ब. �कती अ�यास करता.
क. आय�ुय कसं जगता.
ड. सवा�शी कसे वागता.

2) माजी रा��पती डॉ. ए.पी. जे अ�दलु कलाम ............... हे सग�या जगाला माह�त आहे.
अ. �कती हुशार �य�ती होत.े
ब. �कती आदश� �य�ती होत.े
क. हुशार व�ैा�नक होत.े
ड. उ�तम व�ता होत.े

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

1) आ�पांनी मलुांना वगा�त �श�तीत बसलेलं पा�हलयं.
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2) �व�याथ� मदैानात �श�तीत खेळतात.

A3) �व��ाथ� श�द �लहा. 2  

1) गुणी × ...............

2) कमी × ...............

3) राग ×  ...............

4) आनंद� × ...............

A4) �वमत 2  

'जग �वचारेल त�ुहाला, ............. त�ुह� �कती गुणी आहात.' या वा�यांतील अ�भ�ेत अथ� �लहा.

�वभाग २ - पदय

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

1 A1) आकृ�तबंध पणू� करा. 2  

उंच उडवलेला च�डू आभाळाला �शवनू
नेमका येऊन पडतो �त�या ओजंळीत.
मलुगा पाहत राहतो आ�चय�च�कत.
तशी हसनू �हणत ेती, ‘आता त.ू’
मांडी घालनू मलुगा बसतो गॅससमोर.
दो�ह� हातांनी थोपटत झोपवतो बाहुल�ला �थम;
मग शोधतो पातलें भाजीसाठ�...
हळूहळू �शकेल तोह�
आपलं कसब दाखवतानाच घर सांभाळणं
तापले�या उ�हा�या आडोशाला बसनू.
मा�या घरा�या झरो�यातनू �दसतं आहे
एक आ�वासक �च� उ�या�या जगाचं
िजथं खेळले जातील सारेच खेळ एक�.
भातकुल�तनू �वेशताना वा�तवात
हातात हात असेल दोघांचाह�
�यावर सहज �वसावेल बाहुल� आ�ण च�डू जोडीनं.

A2) क�वततेील खाल�ल घटनेतनू / �वचारातनू आढळणारा �य�तीचा गुण �लहा. 2  

1) मांडी घालनू मलुगा बसतो गैससमोर - ...............

2) िजथे खेळले जातील सारेच खेळ एकाच वेळी - ...............

A3) i) खाल�ल श�दसमहूांचा त�ुहांला समजलेला अथ� �लहा. 1  

आ�वासक �च� - ...............

ii) पढु�ल श�दांना क�वतलेा अनसु�न अथ� �प�ट करा. 1  



कसब - ...............

A4) का�य सौदंय� �लहा 2  

‘��ी-प�ुष समानतबेाबत त�ुहांला अपे��त असलेले �च� तमु�या श�दांत रेखाटा.

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

मी दो�ह� क� शकत ेएकाच वेळी, त ूकरशील ?

�वभाग ३ - ��लवाचन

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

1) i. पढु�ल आकृतीबंध पणू� करा.

   

ii. सहसंबंध �प�ट करा.
     1.  बी → झाड → माणसू →...............
     2.  बी → माती →पाऊस → ...............

2) कृती पणू� करा.
i.

   

ii. 

   

�वभाग ४ - भाषा अ�यन (�याकरण)

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

(१) समास - (2)

पढु�ल �व�हांव�न सामा�सक श�द ओळखा.
i. ऋणापासनू म�ुत → ...............
ii. पाच आर�यांचा समहू → ............... 

(२) वा�य�चार - (2)

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

वा��चारांचा अथ� �लहून वा�यात उपयोग करा.
थापा मारणे →



(आ) भा�षक घटकांवर आधा�रत कृती.

1) श�दसंप��ती - (2)

i. दोन उपसग� घ�टत श�द �लहा.
ii. दोन ��ययघ�टत श�द �लहा.

2) �वराम�च�हांचा यो�य वापर करा. (1)

उ�या मला शाळेत जाता येईल का असा �वचार कर�त राम झोपला

�वभाग ५ - उपयोिजत लेखन

�. ५ (1) खाल�ल �वषयावर प� �लहा. (5)

खाल�ल �नवेदन वाचा व �याखाल�ल कृती सोडवा.

(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.


