
SEAT NO:

SUCCESS KEY TEST SERIES
XNEW (Marathi)

(Unit Test-3 His & Poli (Semi- Ch- 6,7 & 4))

इ�तहास व रा�यशा�� -

DATE: 25-09-19

TIME: 1 Hour 30 Min

MARKS: 40

       

�. १ अ) �दले�या पया�यांपकै� यो�य पया�य �नवडून �लहा 2

१ ……………. ह� संय�ुत रा��ांची संल�न सं�था आहे.
अ. यनुो           ब. द ू         क. य�ुनसेफ           ड. आयएलओ

२ ............... या �ंथात अनेक मनोरंजक खेळा व खेळ�यांचे वण�न आहे.
अ. षठकार          ब. कथास�र�सागर          क. कथासागर          ड. म�ृछक�टक

ब) पढु�लपकै� ��येक गटातील चकु�ची जोडी ओळखा व द�ु�त क�न प�ुहा �लहा. 2

१ i. अडथळयां�या शय�ती - धाव�यांची शय�त
ii. हॉक� - बठेै खेळ
iii. िज�नॅि�ट�स - शार��रक कौश�यांवर आधा�रत मदैानी खेळ
iv. पोहणे - पा�यातील खेळ

२ i. आचाय� अ�े - राम शा��ी
ii. �टळक आ�ण  आगकर - �व�ाम बेडकेर
iii. �दनकर डी पाट�ल - ध�य त ेसंताजी धनाजी
iv. एकच �याला - अ�णासाहेब �कल��कर

�.२ अ) �दलेल� संक�पना�च� ेपणू� करा.(Any One) 2

१

२

ब) ट�पा �लहा(Any One) 2

१ मराठ� रंगभमूी

२ देशी / भारतीय खेळ

�.३ अ) पढु�ल �वधाने सकारण �प�ट करा.(Any Two) 6

१ भा�डांचा वापर लोक�श�णासाठ� केला जात असे.

२ खेळ�यांमधनू आपणांस सां�कृ�तक इ�तहास समजतो.

X- Semi English
१ तास ३० मी



३ बाळ ज. पं�डत याचे समालोचन रंजक �हायचे.

४ संत एकनाथांनी �ल�हलेल� भा�ड ेमहारा��ात लोक��य आहेत.

ब) पढु�ल ��नांची थोड�यात उ�तरे �लहा.(Any Two) 6

१ खेळां�या �पधा� यावर ट�प �लहा.

२ भारतातील काह� ��श�ण क� �ांची नावे �लहा.

३ दशावतार� नाटकांब�ल मा�हती �या.

�.४ �दले�या उता� याचे वाचन क�न �यावर आधा�रत ��नांची उ�तरे �लहा. 4

क�त�ना�या नारद�य अथवा ह�रदासी आ�ण वारकर� या दोन म�ुय परंपरा आहेत. ह�रदासी क�त�न एकपा�ी �योगासारखे 
असत.े या क�त�नात ‘पवू�रंग’ व ‘उ�तररंग’ असतात. नमन, �न�पणाचा अभंग व �न�पण याला पवू�रंग आ�ण  
उदाहरणादाखल एखादे आ�यान सांगणे याला उ�तररंग �हणतात. वारकर� क�त�नात साम�ूहकतवेर भर असतो. 
क�त�नकारांबरोबर टाळक�यांचा सहभाग मह��वाचा असतो. �वातं�य चळवळी�या काळात रा���य क�त�न नावाचा नवा 
�कार पढेु आला. हे क�त�न नारद�य क�त�ना�माणेच सादर केले जात.े �याम�ये �वातं�य चळवळीतील नेत,े शा���, 
समाजसधुारक अशा थोर लोकां�या च�र�ा�या आधारे समाज�बोधन कर�यावर भर असतो. �याची स�ुवात वाईचे 
द�तोपंत पटवध�न यांनी केल�. या�शवाय महा�मा जोतीराव फुले ��णत स�यशोधक समाजानेह� क�त�ना�या मा�यमातनू 
समाजजागतृीचे काय� केले. संत गाडगे महाराजांची क�त�ने स�यशोधक� क�त�नाशी नात े सांगणार� होती. जा�तभेद 
�नमू�लन, �व�छता, �यसनम�ुती यांसार�या �वषयांवर त े�यां�या क�त�नातनू �बोधन करत असत.

i. क�त�ना�या दोन म�ुय परंपरा सांगा.
ii. रा���य क�त�नाची परंपरा कोणी स�ु केल�.
iii.क�त�ना�या मा�यमातनू समाज जागतृीचे काय� केले जात ेयाचे समथ�न करा.

�.५ पढु�ल ��नांची स�व�तऱ उ�तरे �लहा.(Any One) 4

१ कठपतु�यांची कला याबाबत �लहा.

२ खेळ आ�ण इ�तहास यां�यातील पर�परसंबंध �प�ट करा.

�.६ �दले�या पया�यांपकै� यो�य पया�य �लहा.(PS) 2

१ शतेकर� चळवळीची ............ ह� �मखु मागणी आहे.
अ. वनज�मनीवर लागवड कर�याचा अ�धकार �मळावा     
ब. शतेमालाला यो�य भाव �मळावा
क. �ाहकांचे संर�ण करणे     
ड. धरणे बांधावीत

२ ............... �वरोधी�या चळवळीला बरेच यश आले असनू बाल�ववाहा�या �माणात समुारे ५०% घट झाल� आहे.
अ. सती          ब. बाल�ववाह           क. केशवपन          ड. हंुडा

�. ७ पढु�ल �वधाने चकू क� बरोबर त ेसकारण �प�ट करा.(PS)(Any Two) 4

१ �नषधे अथवा ��तकार कर�याचा ह�क  हा लोकशाह�चा एक मह��वाचा ह�क आहे.

२ ि��यांनी आप�यावर होणा�या अ�याया �व�� चळवळी स�ु के�या.

३ चळवळीला नेत�ृव नसत.े

�.८ पढु�ल संक�पना �प�ट करा.(PS ) 2

चळवळ



�.९ पढु�ल ��नांची थोड�यात उ�तरे �लहा.(PS)(Any Two) 4

१ चळवळ �हणजे काय ?

२ ट�पा �लहा:- ��ी चळवळ �हणजे काय �प�ट करा ?

३ शतेकर� चळवळी�या माग�या काय आहेत ?


