रा य शै िणक संशोधन व िश ण पिरषद, महारा , पुणे
सेतू अ यास - उ र चाचणी
िवषय : मराठी
इय ा : दहावी

गुण : २५

िव ा य चे नाव : -----------------------------------------------शाळे चे नाव :- -------------------------------------------------(सूचना: आव यकते नुसार उ र लेखनासाठी पुरवणी कागद/ वही वापरावी. )

िवभाग १ (ग )
. १ खालील उतारा ल पूवक वाच व यावर आधािरत कृती सोडव.
मोगरा,िनिशगंध ही जशी सुगंधी फुले तसाच गुलाब; पण

ा वारीचा

बाब काही औरच

असतो. गुलाबासारखे सोप कार क न घेणारे झाड मी तर पािहलेच नाही. गुलाबाला वाटे ल ती जागा
चालणार नाही, पाणी कमी झाले तरी याला सोसणार नाही िन अिधक झाले तरीही सोसणार नाही. याला

खत वेळ या वेळी िमळाले पािहजे, मुळे मोकळी झाली पािहजेत, हंगाम साधून छाटणी केली पािहजे, कीड

िटपून मारली पािहजे, एवढे सगळे करावे ते हा हे राजे ी फुलणार. एकदा गुलाब स पणाने फुलू लागला,
की केलेले सगळे

म मनु य िवस न जातो. न हे , याचे सारे

म भ न येतात. गुलाबा या फुलाची ऐट काय

वण वी? िकती याचे आकार, िकती रंग, िकती गंध! यांना सीमा नाही. यावेळी मी आयु यात थमच काळा
गुलाब पािहला! काळसर मखमलीसार या पाक यांचे ते फूल हणजे एक अजब चीज होती.

सायलीची वेल एकदा आळे क न लावली, की मग ित याकडे फारसे ल

नाही िदले तरी

चालते. बाराही मिहने ती फुललेली राहते. पािरजातक तर कमालीचा िनिर छ. तो कोठे ही लावा. याला पाणी
ा नाहीतर दे ऊ नका. पावसाळी ढग आभाळात भ न आले आिण यातून अमृताचा िशडकाव सु
ा रांग

ा झाडाला कसला आनंद होतो कोणास कळे .

अ) आकृती पूण कर.

झाला की

२-गुण

उता यात वणन केले या फुलांची नावे.

ब )को टक पूण कर.

२-गुण

फुलाचे नाव
गुलाब
पािरजातक

िवशेष

क ) उता यात आले या िनसग तील घटकांम ये िदसणा या मानवी भावनाची
िवधाने सांग/ िलही.

२-गुण
िवभाग २ (प )

. २ पुढील किवता वाच आिण यावर आधािरत कृती सोडव.
अ) आकृितबंध पूण कर.

२-गुण
कविय ीने वणन केलेले गवतफुलांचे िवशेष

रंगरंगु या, सानसानु या, गवतफुलारेगवतफुला

असा कसा रे मला लागला, सांग तुझा रे तुझा लळा!
िम ासंगे माळावरती, पतंग उडिवत िफरताना

तुला पािहले गवतावरती, झुलता झुलता हसताना,

िवस न गेलो पतंग निभचा, िवस न गेलो िम ाला
पाहु न तुजला हरखून गेलो, अशा तु या रे रंगकळा!

िहरवी नाजुक रेिशम -पाती, दोन बाजूंला सळसळती
नीळ िनळू ली एक पाकळी, पराग िपवळे झगमगती,
तळी पु हा अन गोिजरवाणी, लाल पाकळी खुलली रे
उ हामधे हे रंग पाहता, भान हरपुनी गेले रे !
वारा घेउन

प सानुल,े खेळ खेळतो झोपाळा

रा िह इवली होउन हणते, अंगाईचे गीत तुला,
मलािह वाटे लहान होऊन, तु याहू नही लहान रे
तु या संगती सदा रहावे, िवस िन शाळा, घर सारे !
तुझी गोिजरी िशकून भाषा, गो टी तुजला सांगा या
तुझे िशकावे खेळ आणखी, जादू तुजला िशकवा या,
आभाळाशी ह करावा, खाऊ खावा तु यासवे
ब) पूण कर.

तुझे घालुनी रंिगत कपडे , फूलपाखरां फसवावे |

अ) गवतफूल िनरखताना मुलाला पुढील गो ट चा िवसर पडला. --------

आ) गोिजरी भाषा िशक याची इ छा आहे कारण----------

२-गुण

क ) पुढ
ढील
ील का यपं तचा अथ िलही.
“वारा घेऊन

२-गुण

प सानुले, खेळ खेळतो झोपाळा

रा िह इवली होउन
न हणते, अंगाईचे गीत तुला”
िवभाग ३ (भा या यास)
. ३ याकरण घटकावर आधािरत कृती कर.
अ) पुढील सामािसक श दांचा िव ह क न समास ओळख.
सामािसक श द

िव ह

२-गुण
समासाचे नाव

स तरंग
बरेवाईट

ब) पुढील वा

चारांच
चाा अथ सांगून वा यात उपयोग कर.

२-गुण

१. आभाळ फाटणे.
२. साद घालणे.
िवभाग ४ (उपयोिजत लेखन)
. ४ खालील िवषयावर बातमी लेखन कर
कर.

४-गुण

ी काडिस े र हाय कूल कणेरी येथे योगिदन उ साहात साजरा कर यात आला
आला.
. ५ ʻलॉकडाऊन
लॉकडाऊन या काळात मी फुलवलेली बाग
बाग' या िवषयावर संग लेखन कर.
कर
िवषयिव तारासाठी
साठी पुढील मु े िवचारात या
या..
लागवड करताना िमळालेला आनंद

भाजीपाला लागवड

फुलझाडांची लागवड

५ -गुण
कुटु ं िबयां
यांचे सहकाय

सि य खतांचा वापर

मोकळी जागा / टे रेसचा क पक वापर

