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�वभाग १ - गदय

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

A1) वा�य पणू� करा. 2  

1) सोनाल� फार वाहयातपणा क� लागल�, ............... .

2) स�ुवातीला �पाल�चं आ�ण सोनाल�चं मळुीच पटेना, ............... .

          स�ुवातीला �पाल�चं आ�ण सोनाल�चं मळुीच पटेना. �पाल� सोनाल�वर भुंकायची आ�ण सोनाल�ह� 
�फसकून अगंावर जायची. तीन चार �दवस हा �कार चाल ूहोता; पण चार �दवसानंतर दोघींचीह� ग�ी जमल�. मग 
एक� बसणं, झोपणं स�ु झालं. �हडंताना �पाल� पढेु व सोनाल� मागे. �पाल� सी�नयर अस�यामळेु तो मान �तचाच 
होता. पढेु तर दोघींना एकमेक�ंचा इतका लळा लागला, क� �यांचं जेवणह� एक� होऊ लागलं आ�ण �पाल��माणे 
सोनाल�ह� मा�याजवळ मा�या पाय�याशी झोप ूलागल�.
          झोपायची वेळ झाल�, क� सोनाल� उडी मा�न �बछा�यात �शरे; पण चटकन झोपी जायचा �तचा �वभावच 
न�हता. �बछा�यात आल�, क� ती माझं त�ड चाटू लागे, मग केस चाटे. पंजानं माझ ेकेस �व�कटून टाक�. कधी ती 
अन ्�पाल� यांची दंगाम�ती मा�याच �बछा�यात चालायची. दोघीह� �बछा�यात च�क नाचत, कुदत, थक�या-
दम�या, क� दोघीह� आपापल� जागा पकडून झोपायला येत. फु�स क�न �पा अगं टाक� आ�ण झोपी जाई; पण 
सोनाल�ला मा� अशी झोप येत नसे. लहान मलुासारखं �तला मला थोपटून झोपवावं लागे. त�ेहा कुठे बाईसाहेब 
झोपत. ती झोपे तीह� एखा�या लहान मलुासारखी अ�ता�य�त. झोपेत बाईसाहेब लोळतह� भरपरू. शवेट� �या 
दोघीं�या म�ये मलाच झोपायला परेुशी जागा �मळत नसे.
          सोनाल� आ�ण �पाल� लहान हो�या तोपय�त �पाल�च अगंा�पडंानं मोठ� होती. वयानं तर ती सोनाल�पे�ा 
चांगल� सात �दवसांनी मोठ�. �यामळेु ती सोनाल�वर ताई�गर� कर�. सोनाल�वर गुरगुरे, �तला दमात घेई. सोनाल� 
�बचार� गर�ब. �पाल� �त�यावर गुरगुरल�, क� बापडी कोप�यात जाऊन �नमटू बसे.
          पण दोघी वाढू लाग�या आ�ण सारं ��यच बदललं. �पाल� लहानखरु� रा�हल� आ�ण सोना बघता बघता 
�त�या द�ुपट-चौपट झाल�. ती �पाल�ला सहज त�डात उचलनू धर�; पण सोनाल�चे दात कधी �पाल�ला लागले 
नाह�त. �पाल�ने मा� आपला ताईपणा शवेटपय�त सोडला नाह�. सोनाल� फार वा�यातपणा क� लागल�, क� �पाल� 
गुर� क�न दटावीत असे.

A2) तलुना करा. 2  

सोनाल� आ�ण �पाल�

A3) i) समानाथ� श�द �लहा. 1  

1) पायथा - ...............

2) ग�ी - ................

ii) गटात न बसणारा श�द ओळखा. 1  

1) वाघीण, �सहं�ण, ह�तीण, बदक

2) जेवण, �या�यान, घास, भकू                                                                                                                    
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A4) �वमत 2  

�पाल� व सोनाल� यां�यात �नमा�ण झाले�या दो�तीचे �व�प �लहा.

�वभाग २ - पदय

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

A1) जो�या लावा. 2  

क�वततेील संदभ� आ�ण �प�ट�करण यां�या जो�या लावा.
'अ' गट ' ब ' गट

  i.   मळवाट   अ.   अ�याया�व�� आवाज उठव ून शकणारा समाज  
  ii.   खाचखळगे   ब.   पारंप�रक वाट
  iii.   मकू समाज   क.   अडचणी, कठ�ण प�रि�थती

त ू�नघालास त�ेहा काळोखाचं रा�य होतं.
सयू�फुलांनी पाठ �फर�वल� होती.
मळवाटेने जायचे नाकारलेस त�ेहा
खाचखळ�यांनी तझु े�वागत केले.

त ूझालास प�रि�थतीवर �वार
आ�ण घड�वलास नवा इ�तहास
त ूझालास मकू समाजाचा नायक
आ�ण जागा केलास उभा ब�ह�कृत भारत.

त ूफंुकलेस रण�शगं अगाध �ाना�या बळावर
त ूतोड�यास गुलामां�या पायांत�या बे�या
आ�ण केलेस उभे चवदार त�या�या काठावर
य�ुात जवानांना उभे करावे तसे.

तझु ेश�द जसे क�
महाका�ये त�ुया पायाजवळ गळून पडावीत
तझुा संघष� असा क�
का�यां�या सं�गनी �हा�यात.
त�ुया डरकाळीने हादरलं आकाश; डचमळल� प�ृवी
आ�ण बघता बघता चवदार त�याला आग लागल�.

आज प�नास वषा�नी अनभुवतोय
सयू�फुले तझुा �यास घेतायत
�बगूल �ती�ा करतोय
चवदार त�याचं पाणी, तहे� आता थंड झालंय.

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

1) खाचखळ�यांनी तझु े............... 
अ. �ध�कार केला          ब. आजंाराले - गोजांरले
क. �वागत केले            ड. अवमान केला

2) त ू�नघालास त�ेहा ...............
अ. �काशाचं रा�य होतं          ब. ध�ुयाचं रा�य होतं
क. पहाटेचं रा�य होतं             ड. काळोखाचं रा�य होतं 



ii) आकृ�तबंध पणू� करा. 1  

A3) का�यस�दय�. 2  

डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांचे क�वततेनू जाणवलेले कतृ��व तमु�या श�दांत �लहा.

A4) अ�भ�य�ती 2  

अगाध �ाना�या बळावर डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांनी केलेले काय� तमु�या श�दांत थोड�यात �लहा.

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

'तझु ेश�द जसे क�
महाका�ये त�ुया पायाजवळ गळून पडावीत
तझुा संघष� असा क�
का�यां�या सं�गनी �हा�यात.'

�वभाग ३ - ��लवाचन

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

1) �टपा �लहा.
�य�ुप�ती कोशाचे काय�

2) खाल�ल म�ुयांवर एक प�र�छेद तयार 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) स�तपद�  ...............  ............... 
  ii) घरजावई  ...............  ............... 

(२) वा�य�चार - (2)

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

कंसातील वा�य�चारांचा �या खाल�ल वा�यात यो�य �ठकाणी वापर क�न वा�य प�ुहा �लहा.
 (�ंजी घालणे, पेव फेटणे, �य�थत होणे)
i. लहानसहान अपयशाने द:ुखी होणे अयो�यच.
ii. गुजांख कर�त �मर फुलां�या अवतीभोवती �फरत असतात.

(आ) भा�षक घटकांवर आधा�रत कृती.

1) श�दसंप��ती - (2)



खाल�ल श�दांमधनू ��ययघ�टत, उपसग�घ�टत व अ�य�त श�द वेगळे क�न �लहा.
�व�ान, गोडधोड, लढाई, वागणकू, भरधाव, �कर�कर, उपवास, नातवेाईक

2) �वराम�च�हांचा यो�य वापर करा. (1)

चकु�चे �वराम�च�ह ओळखनू त ेद�ु�त क�न प�ुहा �लहा.
ना�यांम�ये �वक�य, परक�य असा भेदाभेद �दसतोच?

�वभाग ५ - उपयोिजत लेखन

�. ५ (1) खाल�ल �वषयावर प� �लहा. (5)

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

i. सं�थेचे नाव -              
ii. काय�शाळा यां�याक�रता आहे -               ,              
iii. २२ मे रोजी हा सोहळा आहे -              
iv. वर�ल जा�हरातीत कोणत ेबदल करावेसे वाटतात त े�लहावे.

(2) बातमी लेखन (5)

�वषय:- तमु�या �वभागात संप�न झाले�या र�तदान �श�बराची बातमी �लहा.




