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

---------------------------------------------------------------

(सूचना: आव यकते नुसार उ र लेखनासाठी पुरवणी कागद/ वही वापरावी. )

१. खालील उता या या आधारे सूचनेनुसार कृती कर.
१) एका श दात उ र िलही.
अ.

आ.

१ -गुण

िलओनाद दा हची यांचे ज मगाव : ------------

उता यात आले या नदीचे नाव : ----------------

इटली नावा या दे शातलं उं चच उं च पवता या उतारावरचं हची नावाचं एक छोटं सं गाव. एका बाजूला आन नावाची
खळखळ वाहणारी िन याशार पा याची नदी, तर दुसरीकडे मोठमोठे ड गराएवढे खडकच खडक... अशा सुंदर
िनसगर य गावात १५ एि ल, १४५२ या िदवशी िपअरो आिण कॅटे िरना यां या पोटी िलओनाद दा
झाला.

हची याचा ज म

लहानपणी िलओनाद ड गरद यांतन
ू मनसो त भटकला. िनसग त रािह यामुळे याला िच कला, संगीत, प ी,

ाणी, गिणत, िव ान आिण एकूणच िनसग यांब ल खूपच कुतूहल वाटायचं. याच वयात याला िच ं काढणं खूप

आवडायला लागलं, याचे वडील 'कशाला िच ं काढतोस?' असं हणून याला कधीही रागावले नाहीत. िलओनाद ला
िच ं काढायला इतकं आवडू लागलं, की तो तहानभूक िवस न जात असे. आपली िच ं खरीखुरी वाटली पािहजेत

हणून िलओनाद नाना त हेचे योग करायचा. तो च क जंगलात िफ न पाली, सरडे , साप, वटवाघूळ असं काय काय

गोळा क न आणायचा आिण घरी आ यावर यांचं िनरी ण करत बसायचा.

२) खालील कृती सोडव.
अ) का ते िलही. -

िलओनाद नानात हेचे योग करायचा.

२- गुण

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ) आकृती बंध पूण कर.

हची या गावाची वैिश

े

१ -गुण

३)

वमत - तुम या आवड या छं दािवषयी थोड यात िलही.

२ -गुण

२. खालील किवते या आधारे सूचनेनुसार कृती कर.
अ. आकृितबंध पूण कर.

२-गुण

२ गुण
झुळूकेला या या िठकाणी जावेसे वाटते ती िठकाणे

वाटते सानुली मंद झुळुक मी हावे,

घेईल ओढ मन ितकडे वैर झुकावे.
किध बाजारी तर कधी नदी या काठी,
राईत कधी वा पड या वा

ापाठी,

गा याची चुकलीमुकली गोड लकेर,
झुळझूळ झ याची पसरावी चौफेर.

शेतांत पाचु या, िन या नदीवर शांत,
खुलवीत मखमली तरं ग जावे गात.

हळु थबकत जावे किध कानोसा घेत,
किध रमत गमत वा कधी भरारी थेट.
लावून अंगुली किलकेला हळु वार,

ती फुलुिन बघे तो हावे पार पसार,
पिर जाता जाता सुगंध संगे यावा,

तो िदशािदशांतुिन िफरता उधळु िन दयावा.

आ) किवतेतील पुढील श दांना लावलेली िवशेषणे शोधून िलही.

अ) ------------तरंग

आ) ----------लकेर इ) -------- झुळूक ई) ----------नदी

३. सूचनेनुसार कृती कर.

अ) पुढील ओळीतील वृ

ओळखून ल णे िलही.

किठण समय येता कोण कामास येतो.

२- गुण
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आ) पुढील ओळीतील अलंकार ओळखा.

१ - गुण

इ) खालील वतुळात श द व याचे समानाथ श द िदलेले आहेत, यां या जो

ा लावून

बापू गायधनी बाणासारखा आगीत िशरला.
िलही.

२ -गुण

यथा, ाणी, आप ी, वेदना, संकट,पथ, जनावर, र ता
४. उपयोिजत लेखन

१. पाऊस व छ ी या दोघांमधील संवादाची क पना क न संवाद लेखन कर.

२. शाळे साठी लागणा या शै िणक सािह याची आकषक जािहरात तयार कर.

५ -गुण
५-गुण

