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�वभाग १ - गदय

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

A1) i) खाल�ल घटनांचे प�रणाम �लहा. 1  

घटना   प�रणाम  
  i. गोल गोटा घडवनू  
  ii. भर दपुार� �व�हर�कड ंमोचा� वळवनू  

ii) वा�य पणू� करा. 1  

तालमीत�या लाल मातीची ................

          मधनंच हु�क� आल�, क� पाट� काळी कुळकुळीत �हावी �हणनू खापरानं घासायची. तरवाडा�या वाळ�या 
श�गांना �छ� पाडून बाभळी का�यात ओवाय�या. का�याला आतनू एक आ�ण बाहे�न एक शळेी�या ल��या 
लावाय�या आ�ण �भगं�या बनवाय�या. �वार�ं�या ताटां�या बलैगा�या बनवाय�या. तालमीतल� लाल माती आणनू 
बलैं बनवायची. कधी गोल गोटे आणनू त ेघडत बसायचे आ�ण �यां�या छान छान गोल गो�या बनवाय�या. मग 
सग�यांचा डोळा चकुवनू हळूच सटक� मारायची न ्गो�या खेळायला जायचं. �तथंच कुर�चा डाव रंगायचा. �यांना 
खेळायची संधी �मळायची नाह� ती पोरं माकडा सारखं वडा�या पारं�यांना ल�बकळत रा�यची. झोका खेळायची. 
उतरताना पारं�यां�या श��यांना फुटलेल� �पवळी पालवी शवे-शवे �हणनू खायची. देवळात जायची. घंट� वाजवनू 
�हाता�यांची झोपमोड करायची. एखा�या भर दपुार� मग �तथनंच मोचा� �व�हर�कड ंवळवायचा. मनसो�त पोहायचं. 
�शवणापानी खेळायचं. मटुकं टाकून पाणी उडव�याची शय�त लागायची. कंटाळा आला, क� ओ�या अगंाने �तथंच 
मातीवर लोळत पडायचं. चटके बसायला लागले, क� प�ुहा पा�यात उ�या. थकून घर� यायचं आ�ण भाकर�वर 
उ�या टाकाय�या. लाल डोळं आ�ण पांढरं पडलेलं अगं बघनू आजीचं बोलणं खायचं. अस�या सग�या �नसग�द�त 
वातावरणात बालपण आकारत होतं. गाभो�या �चचंा, �मठाचे खड ेआ�ण क��या कै�या, बांधावरची बोरं, �चचंांचा 
तौर, उंबरं, ढाळं, काटा�यावर भाजलेल� कणसं, गहू-�वार�चा हुरडा, क�ची वांगी, गवार, छोट� तंबाट�, शळेया, 
क�लगंड,ं श�दाड,ं करडीची-पा�चंी भाजी, �वार�ची �हरवीगार ताटं, कवटं, तरु��या-मटक��या श�गा, �यांची उकड, 
हुल�याचं माडगं असा सगळा रानमेवा पोटात जात होता. आ�ह� वाढत होतो. भांडत होतो. प�ुहा एक� खेळत होतो. 
ढाळजंत आजी�या धाकात अ�यास करत होतो. आजी�या माये�या सावल�खाल� आ�ह� मोठे होत होतो.

A2) ओघवता त�ता पणू� करा. 2  

A3) i) कंसातील सचूनेनसुार बदल करा. 1  

मटुकं टाकून पाणी उडव�याची शय�त लागायची. (वा�याचा �कार ओळखा)

ii) सहसंबंधानसुार �लहा. 1  
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1) थकणे : ताजेतवाने :: मोठे : ..............

2) �वार� : ज�धळा :: बलै : .............

A4) अ�भ�य�ती 2  

‘सगळया �नसग�द�त वातावरणात बालपण आकारत होतं.’ वा�याचा अथ� तमु�या श�दात �प�ट करा.

�वभाग २ - पदय

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

A1) आकृ�तबंध पणू� करा. 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) पाप��य साठवत राहावे.

ii) एका वा�यात उ�तर �लहा. 1  

कशाचा अ�भमान क� नये ?

A3) का�य सौदंय� �लहा 2  

�यापकपणा सांडू नये | पारधेन होऊ नये | आपले वोझ� घाल ूनये | कोणीयेकासी 
या ओळीतील �वचार �प�ट करा.

A4) �वमत 2  

उ�तम प�ुष ल�णांचे आचरण के�यास तमु�यात कोणत ेबदल संभवतील त े�प�ट करा.

�वभाग ३ - भाषा अ�यन (�याकरण)

�. ३ �याकरण घटकांवर आधा�रत क़ृती सोडवा.

1) समास - (2)

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

  सामा�सक श�द    �व�ह    समास  
  i) �णो�णी  ...............  ............... 
  ii) �व�या�यास  ...............  ............... 

2) अलंकार (2)

खाल�ल व�ैश��यांव�न अलंकार ओळखा व समप�क उदाहरण �या.
उपमेय हे उपमानापे�ा �े�ठ असत.े

�वभाग ४ - उपयोिजत लेखन

�. ४ खाल�ल �वषयावर प� �लहा. (5)

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


