
SEAT NO:

SUCCESS KEY TEST SERIES
XNEW (Marathi)

(Worksheet-2 Marathi (Semi) (Ch- 6,7 ))

मराठ� -

DATE: 30-09-19

TIME: 1 hrs

MARKS: 25

       

�वभाग १ - गदय

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

A1) आकृ�तबंध पणू� करा. 2  

          बालपणापासनूच आपणाला कथा खपू आवडतात. �व�ान कथा, ऐ�तहा�स क कथा, जातक कथा, साहस 
कथा, रह�य कथा असे कथेचे अनेक �कार आहेत. यापकै� एक �कार �हणजे �पक कथा होय.
          �पक कथेचे व�ैश��य �हणजे ती आकाराने लहान असत.े �त�यात अथ� घन�व, आशय सम�ृता आ�ण 
सचूकता अस�याने ती अ�धक प�रणामकारक होत.े ना�या�मकता, आलंका�रकता आ�ण संदेशपरता ह� �पक 
कथेची आणखी काह� व�ैश��ये होत. �पक कथेतनू वा�याथ� �णो�णी अशंत: कमी होत जाऊन ल�याथ� 
�भावीपणे स�ूचत होतो. खाल�ल कथा वाचनू आप�याला �याचा अनभुव येईलच. 

A2) आकृ�तबंध पणू� करा. 2  

A3) i) समानाथ� श�द �लहा. 1  

1) धाडस - ...............

2) गो�ट - ...............

ii) अधोरेखां�कत श�दां�या जाती �लहा. 1  

एक �कार �हणजे �पक कथा होय.

A4) �वमत 2  

खाल�ल �दले�या �पक कथे�या भावाथ� तमु�या श�दांत �लहा.
‘‘...एक �व चा�?’’
उगवनू नकुतचे काह� �दवस झालेलं रोप लगत�या महाव�ृाला �हणाले.
‘‘हं.’’
‘‘मलाह� तमु�यासारखं मो�ं �हायचंय... पण..’’
‘‘पण मा�या सावल�खाल� आता त ेश�य नाह�, हो ना?’’
‘‘...हो.’’
‘‘अरे! �कतीतर� लहान लहान झाडहं� खपू सुंदर असतात, आ�ण इत�या..’’
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‘‘पण वाढणं देखील सुंदरच असेल ना?’’
‘‘हो! आ�ण इत�या उंचीवर आता खरं तर ह� लहान झाडचं जा�त सुंदर �द सतात...’’
...आ�ण महाव�ृाला दरूवर जंगलातनू वाट काढ�त येणारा एक लाकूडतो�या �द सला!

�वभाग २ - पदय

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

A1)
i) आकृ�तबंध पणू� करा. 1  

ii) एका वा�यात उ�तर �लहा. 1  

व�तूंना कसा �नरोप दयावा ?

व�तूंना जीव नसेलह� कदा�चत, पण
जीव नस�यासारखे वागव ूनये �यांना.
व�तूंना मनह� नसेल कदा�चत, पण ते
अस�यासारखे वागलो तर व�तू
�चंड सखुावतात.
व�त ू�नखालस सेवकच असतात आप�या,
तर�ह� बरोबर�चाच मान �यावा �यांना.
व�तूंना वेगळी, �वतं� खोल� नको असत,े
�यांना फ�त ‘आप�या मानले�या’ जागेव�न
�न�का�सत न हो�याची हमी �या.
व�तूंनाह� असत ेआवड �व�छ राह�याची,
हे हातांना ल�ात ठेवायला सांगा.
व�तूंना जपावे, लाडावनूह� ठेवावे �यापढेु जाऊन.
�याच िजवंत ठेवणार आहेत आपला �नेह
नंतर�या काळातह�.
आय�ुय संपले क� व�तूंनाह� आजवर�या
ह�का�या घरात राहू देत नाह�त, त�ेहा
कृत�तापणू� �नरोपाचा �यांचा ह�क
शाबतू ठेवावा. 

A2) के�हा त े�लहा. 2  

व�त ूसखुावतात, ...............

A3) का�य सौदंय� �लहा 2  

व�तूंनाह� असत ेआवड �व�छ राह�याची याबाबत तमुचा ��ट�कोन �य�त करा.

A4) �वमत 2  

तमुचा �म� वग�खोल� / शालेय प�रसरातील व�तचेू नकुसान करत आहे, या �संगी त�ुह� काय कराल, त े�लहा.



�वभाग ३ - भाषा अ�यन (�याकरण)

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

1) समास - (2)

खाल�ल सामा�सक श�द व समास यां�या जो�या लावा.

  सामा�सक श�द    उ�तरे    समास  
  i. आज�म   ..........    ��वगू  
  ii. पंचपाळे   ..........    �वभ�ती त�परुष  
  iii. रोगम�ुत   ..........   इतरेतर �वंदवं समास  
  iv. रामल�मण    ..........   अ�ययीभाव

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.


