रा य शै िणक संशोधन व िश ण प रषद,महारा ,पुणे.
सेतू अ यास पूव चाचणी
इय ा - दहावी.

िवषय-मराठी

गुण २५

िव ा याचे नाव कृ ती:- १. पुढील उता या या आधारे सूचनेनस
ु ार कृ ती करा.
१.कारण िलहा.
अ.प ी मो ाने आवाज करत उं च उडतात.
आ. डो यांनी कानांनी नाकाने आपण ा यां या अनेक गो ी जाणतो

(१ )

(१)

जंगलातून फरताना आप याला अनेक आवाज एकू येतात.उं च उं च
गवतातून पा याकडे येणारे ह
ाणी पा न प ी मो ाने आवाज करत उं च
उडतात,तर िशकार होणारे ाणी –जसे हरीण,सांबर व काळवीट मो ा
आवाजात ओरडत धो याची सूचना देतात. व य ा यां या पावलांचे ठसे,
िशकार
कर याची प त, िव ा व झाडाझुडपावरील यां या नखांचा
खुणा, यांचे िविवध आवाज याव न यांची आप याला ओळख होते.ही एक
कारची अर यिलपीच होय.जंगलवाचनाचा आप याला छंद लागला क
डो यांनी कानांनी नाकाने आपण ा यां या अनेक गो ी जाणतो. ा यांचे
आवाज, पायांचे ठसे वास आप याला ा यां या जगाशी एक प करतात.ओढा
नदीकाठ माळरान ड गरद या ओहळ झाडेझुडपे या सग यांशी जवळीक िनमाण
होते.कु ठलेही जंगल आप याला कं टाळवाणे वाटत नाही कारण जंगलवाचनाचा
अनुभव आप याला नवीनवी मािहती आिण वेगळयाच व पाचा आनंद िमळवून
देतो.

२.तुलना करा.

(२)

जंगली ाणी

पाळीव ाणी

३. वमत - आतापयत तु ही के ले या वासातील कोणतीही एक आठवण िलहा.

(२)

कृ ती-२ –पुढील प ा या आधारे सुचनेनस
ु ार कृ ती सोडवा.
कृ ती-१ अ.काय ते िलहा –जात मांड यासाठी आव यक गो . (१)
आ. कोण ते िलहा- किवतेतील आपलं मनोगत सांगणारा

-

(१)

तापीकाठची िचकण माती, ओटा तरी बांधू ग बाई
असा ओटा चांगला तर, जात तरी मांडू ग बाई.
असं जातं चांगल तर, सोजी तरी दळू ग बाई
अशी सोजी चांगली तर, लाडू तरी बांधू ग बाई
असे लाडू चांगले तर, शे या या पदरी बांधू ग बाई
असा शेला चांगला तर, भाऊराया भेटू ग बाई
असा भाऊ चांगला तर, दरी रथ आणील ग बाई
असा रथ चांगला तर,नंदी तर जुंिपन ग बाई
असा नंदी चांगला तर, माहेराला जाऊ ग बाई
असं माहेर चांगलं तर, धगाम ती क ग बाई.
इ. किवतेतील

येक व तू माने िलहा. जसे िचकण माती....................माहेराला जाऊ.

कृ ती-आ - पुढील का पं

कृ ती: - २

चा तु हाला समजलेला अथ िलहा.

(२)

असा शेला चांगला तर भाऊराया भेटू ग बाई
असा भाऊ चांगला तर दारी रथ आणील ग बाई
ाकरण घटकावर आधा रत कृ ती.

१.पुढील सामािसक श दांचा िव ह क न समास ओळखा.
सामािसक श द

िव ह

(२)
समासाचे नाव

महादेव
आठवडा
२.पुढील उदाहरणे हे कोण या रसाचे आहे ते िलहा.
अ.

उठा रा वीर हो, स

आ.

हे कोण बोलले बोला, राजहंस माझा िनजला.

इ.

कृ ती :यो य पयायी शोधून िलहा

(१)

हा उठा चला.

(१)

अ भुत रसांम ये पुढील थायीभाव असतो :
दु:ख , आनंद ,आ य, सुख
१)आग लावणे या वा

चाराचे दोन अथ सांगा.

(१)

१--------------------------------------२----------------------------------कृ ती:- ३-खालील कृ ती सोडवा.
 पुढील िच ांचे िनरी ण करा व याआधारे कथा िलहा.कथेला शीषक

(५)
ा.

कृ ती-४ – पुढील बातमीचे वाचन करा व कृ तीची उ रे िलहा.

(५)

१)

बातमीचे शीषक –

(१)

२)

घटना घडलेली तारीख –

(१)

३)

घटनेचे ठकाण –

(१)

४)

बातमीतील आशय तुम या श दांत थोड यात िलहा.

(२)

