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प्रश्न संच
विषय: मराठी संयुक्त

इयत्ता : दहािी
विभाग 2 - गद्य

गद्य क्र.3 : अनाथांची आई - पान क्र.3
पररच्छेद : मी वसंधुताई सपकाळ ! ............ त्यांनी माझं नाि शाळेत घातलं.
प्र. 1 . {अ} उताऱ्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा.

1. आकृवतबंध पूर्ण करा.

लेखिकेच्या शाळेची िैवशष्ट्ये

2. चौकट पूर्ण करा.

लेखिकेच्या शाळेचे नाि ि वठकार्

3.आकृती पूर्ण करा.

चाफ्याला वदलेली दोन विशेषर्े

4. करर्े वलहा.
i) वसंधुताईंची आई तरातरा बाहेर आली कारर् ....................................................
ii) अन्याजीने वसंधुताईंचे नाि शाळेत घातले कारर् .................................................
5.एका िाक्यात उत्तरे वलहा.
i) वसंधुताईंचे पूर्ण नाि काय?
ii) वसंधुताईंची शाळा कशी होती?
iii) वसंधुताईंचा जन्म कधी झाला?

6. एका शब्दात उत्तरे वलहा.
i) वसंधुताईंच्या िविलांना म्हर्त. –
ii) शाळेसमोरील असलेले भलंमोठं झाि. –
iii) वसंधुताई रोज शाळेसमोरील यांना घेऊन जात. –
iv) वसंधुताईंचा जन्म येथे झाला. –
v) वसंधुताईंचे लहानपर्ीचे नाि.7. स्िमत : एिाद्या गरीब मुलीस वशकण्याची इच्छा असल्यास तुम्ही काय कराल ?

गद्य क्र.3 : अनाथांची आई - पान क्र.७
पररच्छेद: शाळेची घंटा झाली ............ नािाची वचमर्ी उिून जार्ार.
प्र. 1 . {अ} उताऱ्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा.
1.आकृवतबंध पूर्ण करा.

वचंधी मातीतून फुलात उचलून ठेित असे

2. चौकट पूर्ण करा.

वचंधी िापरत असलेले पेन ि कागद

3.आकृती पूर्ण करा.

भरािी िनस्पतीची िैवशष्ट्ये

4. करर्े वलहा.
i) वसंधुताईना कधी कधी वदिस वदिस शाळेत जाता येत नसे कारर् ....................................................
ii) ‘वचंधी’ नािाची वचमर्ी उिून जार्ार असे गुरुजी म्हर्ाले कारर् .................................................
5. एक दोन शब्दांत उत्तरे वलहा.
i) शाळेची घंटा झाली की मुले-मुली बसत –
ii) मातीतून अन्न उचलत असे तेव्हा सिाांना िाटायचं –
iii) भरािी नािाची िनस्पती येथे वमळते –
iv) चौथीपयांत वचंधी शाळेत जात असे 6. स्िमत : वसंधूताईंना वशकण्याची िूप तळमळ होती .हे पाठाच्या आधारे पटिून द्या .

गद्य क्र.6 : मकबरा माझ्या मनातला - पान क्र.१४
पररच्छेद : अशा िेळी मी विद्यापीठ ............ म्हर्ून उभा असतो मकबरा!
1) आकृवतबंध पूर्ण करा.

विद्यापीठाच्या गेटमधून वदसर्ारे िोंगर

2..एका शब्दांत उत्तर वलहा..

लेिक िाटेत आलेल्या विद्यार्थयाांची अशी भेट घेत.

लेिकाच्या अभ्यावसकेच्या खििक्यांच्या कानात दत्त म्हर्ून उभा राहतो.
3.एका िाक्यात उत्तरे वलहा.
i) िोंगराची कांती तेजोमय केव्हा होते?
ii) श्रािर्ातील वहरव्या लिीने िोंगर कसे वदसतात?
iii) सुवचतेची ि पावित्र्याची साद कोर् देते?
iv) लेिकाने िोल कोशात काय दििून ठेिले आहे?
4. स्िमत : मकबरा आवर् लेिक यांच्यातील मैत्रीचे नाते तुमच्या शब्दांत वलहा.

गद्य क्र.6 : मकबरा माझ्या मनातला - पान क्र.१५
पररच्छेद : माझ्या ग्रंथाला राज्यपुरस्कार ............ पािसाळ्यात वन उन्हाळ्यातदेिील.
1.आकृवतबंध पूर्ण करा.

लेिकाला वमळालेले पुरस्कार

2.एका शब्दांत उत्तर वलहा..

लेिक प्रथम यास बातमी देत असे
लेिक अिंि न्हाऊन वनघत
लेिकाला आयुष्ट्यात या क्षर्ाला मोलाचे स्थान वमळाले
मकबऱ्याने जसे सुि पावहले तसे हे ही पावहले
3.एका िाक्यात उत्तरे वलहा.
i) परदेशातील वनमंत्रर्े आली की लेिक प्रथम कुर्ाला सांगत असे?
ii) लेिक कशात अिंि न्हाऊन वनघत?
iii) मोलाचे स्थान कोर्ते?
iv) मकबरा िषाणनुिषे काय करर्ार आहे?
4. स्िमत : ‘ मकबरा लेिकाच्या सुि दुःिाच्या क्षर्ांचा साक्षीदार आहे’ हे विधान पाठाच्या आधारे पटिून द्या.

गद्य क्र.7 : बदलर्ं म्हर्जे .... - पान क्र.१८
पररच्छेद : थंिी दूर पळाली होती ............ सहजपर्ानं घित राहर्ारं .
1.आकृवतबंध पूर्ण करा.
i)

पािसाळ्यात आकाशात वदसर्ारे बदल
ii)

उन्हाळ्याच्या झािांिर होर्ारा पररर्ाम

iii)

उन्हाळ्यामुळे िातािरर्ात होर्ारा बदल

2..एका शब्दांत उत्तर वलहा..

उन्हाळ्यात काही झािांची सुरु झाली होती .
उन्हाळ्यात संध्याकाळ झाली तरी सगळीकिे असा उजेि असतो .
िाऱ्याच्या फेऱ्याबरोबर हे वभरवभरत होते.
झािािर हसू लागतात .
पािसाळ्यात धरर्ीतून िोलू लागतात
.

3.एका िाक्यात उत्तरे वलहा.

i) फेवनल धबधबे कोठून उड्या घेऊ लागत?
ii) वनसगण कोर्त्या प्रकारचे बदल स्िीकारतो?
iii) उन्हाळ्यातील वशरवशरी आपल्याला काय देते?
iv) उन्हाळा संपल्यािर वनसगण कोर्त्या ॠतूला सामािून घेतो?
4. स्िमत : वनसगाणतील घिर्ाऱ्या विविध बदलांविषयी तुमचे मत वलहा.

गद्य क्र.7 : बदलर्ं म्हर्जे .... - पान क्र.१९
पररच्छेद : बदलर् म्हर्जे फुलर्ं ............ िसंतगमानाबरोबर आपर् स्िीकारर्ार का ?
1.आकृवतबंध पूर्ण करा.
i)

लेिकाच्या मते बदलर्े म्हर्जे
ii)

झािांच्या बाबतीतला बदल म्हर्जे

iii)

नोकरीतील बदली टाळताना आपल्या लेिी महत्त्ि नसलेली गोष्ट

2..एका शब्दांत उत्तर वलहा..

पानाआि हसू लागत .
झािांिर सुगंधाचा , सौंदयाणचा हा बहरतो.

दसऱ्यांच्या भािनांशी समरस होर्े म्हर्जे.
बदलायला हट्टाने नकार देतो ि आयुष्ट्यात ओढिून घेतो. .
काळ्या रंगामुळे या रंगाला महत्त्ि आहे .
3.एका िाक्यात उत्तरे वलहा.
i) झािांिर कशाचा उत्सि बहरतो?
ii) लेिकाच्या मते बदलर्ं म्हर्जे काय?
iii) आपर् बदललो नाहीतर काय होईल?
iv) िाढत्या ियाबरोबर आपर् काय हरिून बसतो?
4. स्िमत : वनसगाणत झालेला बदल आपल्या अनुभिाच्या आधारे पटिून द्या.

गद्य क्र.१० : िासपीवटका - पान क्र.२९
पररच्छेद : “छे छे , तसं करायला ............ याला काय म्हर्ािं?
प्र. 1 . {अ} उताऱ्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा.
1.आकृवतबंध पूर्ण करा.

मार्सासंबंधीचे िासाचे विचार

तारुण्यवपवटका बद्दल मार्ूस म्हर्तो.

2.एका िाक्यात उत्तरे वलहा.
i) कशाप्रकारचे सहकायण करण्याचे कबूल केले आहे?
ii) कशािर प्रयोग सुरु आहेत?
iii) कोर्ती गोष्ट मार्साला चालेल?
3. कारर्े वलहा.
i) िनस्पतींनी सहकायण करण्याचे ठरविले कारर् ....................................................
ii) पुतण्याने काकांना आरशात पाहायला सांवगतले कारर् .................................................
4. योग्य पयाणय शोधा.
i) शरीरात जंतूसाठी घ्यायचे आहे ................
( आयुिेवदक , अँवटबायोवटक्स , घरगुती औषध )
ii) िास चािल्यािर चेहऱ्यािर उमटतात, ................
( तारुण्यपीवटका , चेहऱ्यािर पुरळ , िासपीवटका )
5. एका शब्दात उत्तरे वलहा.
i) िनस्पती पासून वमळते . –
ii) जंतूसाठी द्याियाचे आहे. –
iii) काकांनी चेहऱ्यािरील पीवटकांना नाि वदले . –
iv) शक्यतोिर िासांनी काय पकिायचे आहे. 6. स्िमत :

‘िासांनी मार्सांचे अनुकरर् केले आहे’ हे विधान स्पष्ट करा.

गद्य क्र.12 : मोर - पान क्र.३३
पररच्छेद : या सूचनेचा उद्देश ............ असे ठरिण्यात आले.
1.आकृवतबंध पूर्ण करा.
i)

ii)

राष्टरीय पक्षी वनििताना लािलेल्या बाह्य कसोया

राजेपदासाठी सरकारकिे पाठिण्यात आलेल्या पक्षयांची

राष्टरीय पक्षी हा मानाचा वकताब वमळिण्यासाठी

iii)

मोराकिे असलेली पक्षी िैवशष्ट्ये

2. चौकट पूर्ण करा .
आपली राष्टरीय संपत्ती
आपला राष्टरीय पक्षी
3. ‘ मोर ’ उत्तर येईल असा प्रश्न तयार करा.
4. एका िाक्यात उत्तरे वलहा.
i) राजे पदासाठी कोर्त्या पक्षयांची नािे सरकारकिे पाठविण्यात आली?
ii) कोर्त्या पक्षी िैवशष्टयांचा विचार ‘राष्टरीय पक्षी’ वनिितांना करण्यात आला?
5. स्िमत : िन्य पशुपक्षी ही आपली राष्टरीय संपत्ती आहे, या विषयाबद्दल तुमचे मत वलहा.

गद्य क्र.12 : मोर - पान क्र.३४
पररच्छेद : कांगो आवर् आविकेमधील ............ संरक्षर् करािे लागते.
1.आकृवतबंध पूर्ण करा.
i)

वपलांच्या बाबतीत लांिोराचे कतणव्य

ii)

मोर
अंड्यंची संख््य

अंड्यंचय आकयर

2.कारर्े सोधा .

i)
ii)

पांढऱ्या रंगाचे मोर वनसगणदत्त नाहीत. कारर्............
लांिोरीला वपल्ांचे संरक्षर् करािे लागते. कारर्...............

3.एका िाक्यात उत्तरे वलहा.
i) लांिोर अंिी कुठे घालतात?
ii) अंड्यातून वपल्ू बाहेर आल्यािर लांिोर वकती वदिस आपल्या अंगािाली ठेिते?
4. स्िमत : राष्टरीय पक्षी मानाचा वकताब देण्यास मोर योग्य पक्षी आहे, याबाबत तुमचे मत स्पष्ट करा.

गद्य क्र.१३ : म ंररशस- सागर दयाणतले सािर बेट - पान क्र.३८
पररच्छेद : म ररशसला पोहोचलो ............ जलजीि आहे.
1.आकृवतबंध पूर्ण करा.
i)

लेिकांनी समुद्राच्या तळ्यात पाहीली
ii)

वनळ्या पाण्याच्या लगून मध्ये पोहर्ारी

2..एका शब्दांत उत्तर वलहा..

समुद्राच्या पोटातला नैसवगणक चमत्कार

लेिकाचे विमान या भूमीिर उतरले
पॅराशूटच्या मदतीने आभाळात केले
आभाळाच्या घुमटािाली चालली होती
म ररशस बेटािरचे लहानसे आर्िी बेट
3. स्िमत : तुम्ही केलेल्या पयणटन स्थळाची सहल याबद्दल मावहती वलहा.

गद्य क्र.१३ : म ंररशस- सागर दयाणतले सािर बेट - पान क्र.३८
पररच्छेद : म ररशसमधील घरे पाहर्े ............ भवितव्य असते.
1.आकृवतबंध पूर्ण करा.
i)

म ररशसच्या घरांिर ह्या पाया वदसल्या नाहीत

ii)

म ररशस मधल्या वभंती ि छपरांचा रंग

2..एका शब्दांत उत्तर वलहा..

म ररशसच्या घरांचा आकृवतबंध
घरापुढे सुंदर फुलझािांचे असते.

लेिकाला कुठलेही बंद घर या अिस्थेत वदसले नाही
म ररशसच्या बहुतेक घरांच्या वभंतींना असलेला रंग

3.

म ररशसमधील घरांची िैवशष्ट्ये

4.. स्िमत : या पाठातील तुम्हाला आििलेल्या एक गोष्टीचे िर्णन करा.

प्रश्न संच
विषय: मराठी संयुक्त

इयत्ता : दहािी
विभाग 1 – पद्य

पद्य क्र.1 : अ) शेखमहंमद सांगती सेि - पान क्र.2
प्र. 1 . कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा.

1. आकृती पूर्ण करा.

अभंगात उल्लेखिेिी फुिे ि फळे

साधूचे मन या अर्थी आिेिे दोन शब्द

साधूच्या मनािा वदिेल्या दोन उपमा
2..एका िाक्यात उत्तरे विहा.
i) साधूचे शब्द कसे असते?
ii) साधूचे हृदय कसे असतात?
iii) साधूचे अंतरंग कशासारखे असते?
iv) संत शेख महंमद यांनी केिि
े ा उपदेश विहा.
3.िैवशष्ट्ये शोधून खािीि तक्ता पूर्ण करा.

अभंगात उल्लेखिेल्या गोष्टी/व्यक्ती
i)
केकती
ii)
फर्स
iii)
नारळ
iv)
संत

बाह्यरंग

अंतरंग

4. विधाने सत्य की असत्य ते विहा.
i) साधूचे मन बोधाने ओर्थंबिेिे असते. –
ii) फर्साचे सिाांग गोडीने भरिेिे असते. –
iii) संत शेख महंमद प्रेक्षकांना उपदेश करतात. –
5. ओळींचा सरळ अर्थण विहा.
केकतीिा कांयाचे िेढे

वभतरीं वनपजती केिडे

( सूचना : कवितेतीि प्रत्येक ओळीचा सरळ अर्थण विवहण्याचा सराि करािा.)

पद्य क्र.1 : आ) जें कां रंजिें गांजिें - पान क्र.4
प्र. 1 . कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा.
1.आकृती पूर्ण करा.

संत तुकाराम महाराज यांनी सांवगतिेिी साधूची िक्षर्े

2. योग्य पयाणय शोधा.
i) साधू म्हर्जे अशी व्यक्ती जी ................
- रात्रंवदिस ध्यान करते.

– दुःखीकष्टी िोकांना आपिे समजते.

-रात्रंवदिस भजन करते.

– रात्रंवदिस भक्ती करते.

ii) परमेश्िराचे अस्ततत्ि ................ बघािे.
-जे फक्त सज्जन समजिे जातात त्यांच्यामध्ये
-समाजासाठी भजन-पूजन करर्ाऱयांमध्ये

3.एका िाक्यात उत्तरे विहा.
i) देि कोठे जार्ािा ?
ii) साधू कोर्ाकोर्ािा आपुिकी दाखितात ?
iii) संत तुकाराम महाराज कोर्ाची भरभरून महती सांगतात ?

- रंजल्या गांजल्यांना आपिेसे करर्ाऱयांमध्ये
- एकांतात तपश्चयाण करर्ाऱयांमध्ये

4. चौकट पूर्ण करा.
i) साधू ज्यांना हृदयी धरतात ते –
ii) साधू ज्यांच्यािर पुत्रित प्रेम करतात त्या व्यक्ती –
iii) निनीताप्रमार्े मऊ असर्ारे –
iv) संत तुकाराम महाराज यांच्या मते भगिंत ज्यांच्यामध्ये िास करतो ती व्यक्ती5. ओळींचा सरळ अर्थण विहा.
जें कां रंजिें गांजिें

त्यावस म्हर्े जो आपुिें ||

( सूचना :कवितेतीि प्रत्येक ओळीचा सरळ अर्थण विवहण्याचा सराि करािा.)

पद्य क्र.5 : खोप्यामधी खोपा - पान क्र.12
प्र. 1 . कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा.
1.आकृती पूर्ण करा.

सुगरर्ीच्या खोप्यािा किवयत्रीने वदिेल्या उपमा

सुगरर्ीकडून मार्साने घ्यायचे गुर्

2..एका शब्दांत उत्तर विहा..

सुंदर खोपा विर्र्ारा पक्षी
खोपा टांगण्याची जागा
खोप्याची केिेिी तुिना
हात बोटांचे काम करर्ारे पक्षीर्ीचे अियि
सुगरर्ीचा जीि ज्यामध्ये अडकिा ते
वपिे वनजण्याचे तर्थान

3.एका िाक्यात उत्तरे विहा.
i) सिाणत सुंदर खोपा कोर्त्या पक्षाचा आहे ?
ii) किवयत्रीने सुगरर्ीच्या खोप्यािा कशाची उपमा वदिी आहे?
4. ‘वपिं’ हे उत्तर येईि असा प्रश्न तयार करा.
5. ओळींचा सरळ अर्थण विहा.
अरे खोप्यामधी खोपा

सुगरर्ीचा चांगिा

( सूचना :कवितेतीि प्रत्येक ओळीचा सरळ अर्थण विवहण्याचा सराि करािा.)

पद्य क्र.8 : सायंकाळची शोभा

- पान क्र.22

प्र. 1 . कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा.
1.आकृती पूर्ण करा.

किीने िर्णन केिेिी उन्हाची िैवशष्ट्ये

किीने िर्णन केिेिी फुिपाखरांच्या पंखांची िैवशष्ट्ये

2..एका शब्दांत उत्तर विहा..

सोनेरी मुकुट घािर्ारी
साळीिर झोपर्ारी
सोन्याचा गोळा
सोने िाहून नेर्ारा
वहरिेगार शेत
पाळण्यात झुिर्ारी

3.एका िाक्यात उत्तरे विहा.
i) झाडांनी कोर्त्या रंगाचे मुकुट घातिे आहे ?
ii) शेत कोर्त्या रंगाचे आहे?
iii) संध्याकाळी पाखरे कुठे गोळा होतात?
4. ‘ फुिपाखरे ’ उत्तर येईि असा प्रश्न तयार करा.
5. ओळींचा सरळ अर्थण विहा.
वपिळे तांबूस ऊन कोिळे पसरे चौफेर

ओढा नेई सोने िाटे िाहुवनया दूर

( सूचना : कवितेतीि प्रत्येक ओळीचा सरळ अर्थण विवहण्याचा सराि करािा.)

पद्य क्र.11 : हा देश माझा

- पान क्र.30

प्र. 1 . कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा.
1.आकृती पूर्ण करा.

देशाचे मोठेपर्ा सांगर्ाऱया कवितेतीि गोष्टी

किीने उल्लेख केिेल्या करायच्या गोष्टी

कवितेत आिेल्या नद्या

2..एका शब्दांत उत्तर विहा..

किीने जपायिा सांवगतिेिी गोष्ट
सिणदूर ििकारी देण्यासाठी िापरायचे साधन

भारतातीि सिाणत उंच पिणत
सिण नात्यांमध्ये श्रेष्ठ
शत्रूची नजर
3. योग्य पयाणय शोधा.
i) तुमचे बाहू तफुरर् पािू द्या ................
- दसऱयािा मदत करण्यासाठी .

– समाजकायण करण्यासाठी .

-देशातीि िोकांना सामर्थयणशािी बनिण्यासाठी . – देशाकडे िाकड्या नजरेने बघर्ाऱयांना धडा वशकिण्यासाठी .
ii) किीच्या मते उत्सुकिेल्या हातांनी काय करािे?
-शैक्षवर्क कायाणिा प्रोत्साहन द्यािे.
-सत्कायाणिा प्रोत्साहन द्यािा.

– देशाच्या प्रगतीसाठी कायण करािे.
– हातांची उत्सुकता तशीच ठेिािी.

4. ओळींचा सरळ अर्थण विहा.
हा उंच वहमािय माझा , हा विशाि सागर माझा
ह्या गंगा , यमुना , शेती , धरती , बागबगीचा माझा
( सूचना : कवितेतीि प्रत्येक ओळीचा सरळ अर्थण विवहण्याचा सराि करािा.)

रश्न संच
विषय: मराठी संयुक्त
विभाग 3 – भाषाभ्यास

*काळ अ). सूचनेनुसार उत्तरे विहा.
i. विकिेिे कधीच विसरता आिे नाही. ( काळ ओळखा.)
ii. आम्ही विकेट खेळतो.( काळ ओळखा)
iii. अिीिा एक तान्हूिे भािंड आहे. ( भूतकाि करा.)
iv. माझी िाळा मिा आिडते.( काळ ओळखा)
v. रस्तत्यािर अविबात रहदारी नाही. ( भविष्यकाळ करा )
vi. बािारातून आईने पेढे आणिे. ( काळ ओळखा )
vii. बागेत फूिे हसू िागतीि . ( भूतकाळ करा )
viii. सायंकाळची िोभा अिणणनीय आहे.(काळ ओळखा )
ix. झाडािर फुिे हसू िागतीि. ( ितणमानकाळ काळ )
x. अिीच्या मनात विचार येतो. ( भूतकाळ करा )
xi. उष्मा िाढू िागिा होता. ( भविष्यकाळ करा )
xii. मी वहमाियातीि िंगि पाहीन. ( काळ ओळखा )
xiii. चेहऱ्यािर डासपीवटका वदसल्या. ( काळ ओळखा )

*िाक्प्रचारखािीि िाक्प्रचारांचा अर्ण विून िाक्प्यात उपयोग करा.
i. भुरळ घािणेii. झुंबड उडणेiii. गायब होणे –
iv. आकांत मािणेv. भांबािून िाणे –
vi. टकिािून बघणे –
vii. दत्त म्हणून उभे असणे -विरविरी येणे –
viii. टेहाळणी करणे -

इयत्ता : दहािी

-खािीि िाक्प्रचारांचा योग्य अर्ण वदिेल्या पयाणयातून िोधून विहा.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

झुंबड उडणे- ( गदी होणे ,गोंधळ होणे )
हिािी करणे- ( सोपिणे , आिडणे )
साद घािणे – ( िुद्धीिर येणे , हाक मारणे )
समरस होणे – ( एकरूप होणे , एक सारखे बघणे )
निनितीचा साि िेणे – ( बासुरी िाििणे , नव्या निरीरमाणे सिणे )

-िाक्प्रचार ि अर्ण यांच्या िोड्या िािा.
िाक्प्रचार
गाऱ्हाणी सांगणे
हात आखडणे

िाक्प्रचारांचा अर्ण
गोंधळून िाणे
तिारी करणे
मदत र्ांबविणे

िाक्प्रचार
गंध नसणे
वनधाणर करणे

िाक्प्रचारांचा अर्ण
वनश्चय करणे
मावहती नसणे
िास न येणे

- कंसातीि िाक्प्रचारांचा िाक्प्यात योग्य वठकाणी िापर करून िाक्प्य पुन्हहा विहा.

(बोिणे खुंटणे , हिा उसळणे , दाद न देणे , हात आखडणे )
i.
ii.
iii.
iv.

सुवनता वनघून गेल्यामुळे आईचे बोिणे अधणिट रावहिे.
रोहनने विनोद करताच सभेत सिण खोखो हसिे.
उमाची कोणतीही सूचना सभेिा मान्हय झािी नाही.
सदूिा नोकरी िागताच काकांनी मदत र्ांबििी .

आ} भावषक घटकािर आधाररत :

*समानार्ी िब्द
1. पुढीि िब्दांचे समानार्ी िब्द विहा.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

पृथ्िी सूयण –
नदी –
चंद्र –
सायंकाळ –

vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

वनद्रा –
झाड –
वनिा –
फूि –
सागर –
तुटपुंिा –
यक्ष -

* अक्षरापासून अर्णपूणण िब्द :
2. पुढीि िब्दातीि अक्षरांपासून दोन अर्णपूणण िब्द तयार करा.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

रामदास ििनदार महाभारत िागिड –
संर्गती –
महासागर –
आंतरभारती -

- पुढीि िब्दांचा योग्य िम िुळिून अर्णपूणण िाक्प्य तयार करून विहा.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

नािाची , आता , उडून , िाणार , वचंधी , वचमणी ,
करमत , मिा , त्यािा , भेटल्यावििाय , नाही
पेन , हे , आहे , ििनदार , काहीसं
हा , िमातीतीि , पोटिातीचा , आहे , मोर , कोंबडीच्या , पक्षी
माणसािा , काही , नव्हते , त्या , बाकी , रश्न

*िुद्ध िब्द :
3. अचूक िब्द वनिडा .
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

अनुभि / अनूभि / आनुभि / अनुबि
रवतवनधी / रतीनीधी / रवतवनवध / रतीवनधी
महत्ि / महत्त्ि / महति /म्हत्त्ि
पुस्ततक / पूस्ततक / पुसतक / पुत्सक
औषद / औसध / औषध / िोिाध
वसक्प्सन / विक्प्सन /विक्षण / विक्षन

vii.
viii.
ix.
x.

खुि / खुस / खूष /खूि
आकरोि / आिोि/ अिोि / अिोि
कवनष्ठ /कणीष्ठ / कानीष्ठ / कवनस्तत
विहीर / विवहर / िीवहर / िेहीर

- िेखन वनयमानुसार पुढीि िब्द िुद्ध करून विहा.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

मानुसकी
हीरिी
िैिीक
विषेि
उत्त्तणण

*विरामवचन्हहे :
4.विरामवचन्हहांसमोर नािे विहा.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

;
‘
!
?
-

=
’=
=
=
=

-विरामवचन्हहांच्या िोड्या िािा.
विरामवचन्हहे
,
“
”
.
?

विरामवचन्हहांची नािे
रश्नवचन्हह
स्तिल्पविराम
दुहेरी अितरण वचन्हह
पूणणविराम

प्रश्न संच
विषय: मराठी संयुक्त

इयत्ता : दहािी

विभाग 4 – उपयोवित लेखन

{अ} पत्रलेखन :
i) क्रीडा विभाग प्रमुख या नात्याने संबंवित व्यक्तीला पत्र वलहा.

आदशश विद्यालय , औरंगाबाद
ि विल्हा पररषद औरंगाबाद यांच्या तफे
क्रीडासप्ताहाचे आयोिन
कालाििी -वद. १५ वडसेंबर ते २१वडसेंबर

शाळेसाठी वक्रकेटच्या खेळाच्या
सावहत्याची मागणी करणारे पत्र वलहा..

क्रीडासप्ताहात शाळेला क्रीडा चषक वमळाल्याबद्दल
खेळाडंचे अवभनंदन करणारे पत्र वलहा.

ii)शालेय फलकािरील बातमी िाचून त्या खालील कृती करा.
फारूक हायस्कूल
अवभनंदन ! अवभनंदन ! अवभनंदन !
स्िच्छ सुंदर शाळा उपक्रमात आपल्या
शाळेला प्रर्थम क्रमांक प्राप्त

सदर बातमी इ-मेलद्वारे
तुमच्या आईला कळिा.

उपक्रमाच्या गटप्रमुखपदी असणाऱ्या
वमत्र / मैवत्रणीचे अवभनंदन करा.

iii) विद्यार्थी प्रवतवनिी या नात्याने खालील एका विषयािर पत्र वलहा.
दैनंवदन पुढाकार
आमच्या िाताशहाराकडन
वचंचपोकळी येर्थील रॉयल गाडशनया उद्यानात
समािसेिकांच्या हस्ते िृक्षारोपण

प्रस्तुत उपक्रम समािसेिकांनी शाळा पररसर
उद्यानातही राबिािा यासाठी विनंती पत्र वलहा.

समािसेिकांनी शाळा पररसर उद्यानात िृक्षारोपण
केल्याबद्दल आभार मानणारे पत्र वलहा .

iv) खालील एका विषयािर पत्र वलहा.

सूचना फलक
अंिुमन हायस्कूल नागपूर
अवभनंदन
इयत्ता नििीचा विद्यार्थी ‘कु.माहीर बंिू’ याने राज्य-पातळीिर ित्त्कृत्ि
स्पिेत प्रर्थम क्रमांक पटकािला. त्याबद्दल त्याचे हावदशक अवभनंदन.
-मुख्याध्यापक-

कु. माहीर बंिू याचे अवभनंदन
करणारे पत्र वलहा.

कु. माहीर बंिूची वनिड केल्याबद्दल
मुख्याध्यापकांचे आभार मानणारे पत्र वलहा.

*गद्य आकलन :
1. खालील उतारा िाचा ि त्याच्या आशयािर पाच प्रश्न तयार करा.
i) वनसगश महान िादुगार आहे. तो अतर्कयश असून त्याचे चमत्कार , त्याच्या लीला आगाि आहेत. वनसगश हा प्रसन्न , रमणीय , सौंदयशशील
आहे. त्याच्या संगतीत रमताना कळत-नकळत आपण खूप गोष्टी वशकतो. आपण अंतमुशख होतो, विचार करू लागतो. दुर्थडी भरून िाहणारी
नदी, उडी घेणारे िलप्रपात , िाहता झरा हे सारे आपल्याला िणू ‘पुढे पुढे िात राहा’ असा संदश
े देतात. आसमंत गंवित करणारे सुगिं ी फूल,
मन ररझिणारा िारा, शीतल छाया देणारा ि रसाळ फळे देणारा िृक्ष , आपल्या कृपेची बरसात करणारा मेघ हे सारे आपल्याला ‘देते व्हा,
देण्यातला आनंद लुटा’, हा काममंत्र देत राहतात.
ii) स्स्ित्झलंडमिील हायनफॉल या िबिब्याििळ र्थरारक बोवटंग झाले . पुढचा प्रिास एन्िलबगशच्या वदशेने सुरू झाला . िनश्रीने नटलेल्या
रस्त्यािरून बस पळत होती . पुढे डोंगरघाट चढन संध्याकाळच्या सुमारास आम्ही एन्िलबगशमिील टेरेस हॉटेलमध्ये पोहोचलो . या हॉटेलमध्ये
प्रिेशद्वार मोठे गमतीचे होते . बोगदेििा दोन वचंचोळे मागश आवण दोन वलफ्टमिून िर गेल्यािर आम्ही हॉटेलच्या स्िागतकक्षात पोहोचलो.
आमच्या सामानाची व्यिस्र्था करण्यापासून ते स्िागतकक्षातच गरमागरम चहाची सोय असं आदरावतथ्य करणारे आमच्या युरोप दौऱ्यातील
हे एकमेि हॉटेल ! हिेत बऱ्यापैकी गारिा होताच . मी ि आवदत्यने चहा घेतला आवण आमच्या रूममध्ये गेलो . रूमच्या स्खडकीतून नयनरम्य
देखािा वदसत होता .
iii) आईने िासंतीला सिश प्रकारच्या कामांची सिय लागली . वतने वतला स्ियपाक कराियास वशकविला . त्या दोघी िात्यािर दळणही
दळत असत . दळताना त्या सुंदर गाणी म्हणत ! िासंतीची कविता वतच्या गाण्यांिर पोसली आहे . आि अपंग िासंती स्ित : चे काम
करतेच , पण वशिाय घरातीलही ती सिशकाही करू शकते . याचे श्रेय ती आपल्या आईला देते . ' शरीर र्थकले तरी मनाने र्थकू नये ' असे
िासंतीची आई नेहमी म्हणे . ते वतच्या मनािर ठसले होते . म्हणूनच घरापासून दूर असलेल्या विद्यापीठात ती िाऊ शकते . तेर्थील विने

स्ितः चढन एम् . ए . च्या िगाशत िाऊन बसते . अडचणींिर मात करणे , िे नाही त्याबद्दल दुःख न करत बसता मागश काढणे , हयातच
माणसाचे माणूसपण आहे . दुःखाने खचून िाण्यात नाही असेच िासंती समिते .
iv) अमेररकेतल्या िािपळी मागे हे सूत्र आहे , कमीत कमी िेळात िास्तीत िास्त उत्पादन करायचे आवण विश्रांतीच्या िेळात त्या
उत्पादनाचे िास्तीत िास्त सुख घ्यायचे . सामान्य अमेररकन माणूस मिल्या सुट्टीचा िेळ सोडन दर वदिशी आठ तास काम करतो आवण
शवनिार ि रवििार हया दोन वदिशी संपूणश सुट्टी उपभोगतो . त्याला पगार ही दर शुक्रिारी वमळत असल्याने शवनिार ि रवििार हया दोन
वदिशी त्याची चैन असते . पण कामाच्या आठ तासात तो िे काम करतो ते मात्र राक्षसी असते . हया पद्धतीमुळे कारखान्यात उत्पादन
सोडाच , पण शेतािरील उत्पादन सुद्धा प्रमाणा बाहेर िाढले आहे .
v) विनयशीलतेला सािेसा शास्त्रीिींच्या िागण्यातला सािेपणा होता . त्यांनी स्ित : साठी दोन सदरे , दोन िोतरे आवण एक टोपी
यावशिाय िास्त कपडे किीच िापरले नाहीत ' अशी त्यांच्या भवगनीने आठिण सांवगतली आहे . हे सिश कपडे खादीचे असत . सोळा ते
अठरा तास ते काम करीत असत . कामात ते वकतीही व्यग्र असले तरी ठरलेली कामे त्यांच्या लक्षात असत . त्यांचा स्िभाि अवतशय शांत
होता . िेंव्हा शपर्थवििीला िायचे होते , तेव्हा शास्त्रीिी शांतपणे कामकाि पहात होते . शास्त्रीिींच्या लक्षात आहे की नाही अशी शंका
िाटन वबचाऱ्या सेक्रेटरीची मात्र सारखी चुळबुळ चालली होती . विम्या स्िभािाच्या शास्त्रीिींच्या चेहऱ्यािर मात्र अविबात काही
भािदशशन नव्हते . ठरलेली िेळ होताच हातातले काम एखादया यंत्राप्रमाणे र्थांबले , शास्त्रीिी िागचे उठले , बाहेर पडले आवण
राष्टरपवतभिनाकडे चालत वनघाले शपर्थवििसाठी ! असे शांत आवण िक्तशीर िागणारे शास्त्रीिी होते .

* िावहरात लेखन :
1. ‘राष्टरीय उद्यानातील िंगल भ्रमंती’ या विषयासाठी िावहरात तयार करा.
2. पुढील िावहरातीखालील कृती सोडिा .

प्रश्न::
i) भव्य पुस्तक प्रदशशनाचा वदनांक :
ii) भव्य पुस्तक प्रदशशनाची िेळ :
iii) पुस्तक प्रदशशनाची खास िैवशष्ट्ये :

iv) पुस्तक प्रदशशन आयोिक :
v) िावहरातीचे घोष िार्कय :
vi) मोफत पुस्तके वमळण्यासाठी वकमान खरेदी रुपये :
3. ‘ व्यस्क्तमत्ि विकास वशवबराचे आयोिन ’ या विषयासाठी िावहरात तयार करा.
4. खेळण्याच्या दुकानाची िावहरात तयार करा.
विविि प्रकार

पत्ता

दर
दुकानाचे नाि

रंगबेरंगी

घोष िार्कय

आकषशक

*बातमी लेखन :
खालील विषयािर बातमी तयार करा.
1.
2.
3.
4.
5.

शहरात डेंग्यूचा िाढता फैलाि . म.न. पा. कडन आरोग्य तपासणी.
पंवडत ििाहरलाल नेहरू विद्यालयात वशक्षक वदन उत्साहात संपन्न.
राज्य सरकारने राज्यात लागू केली प्लास्स्टक बंदी.
तुमच्या शाळेत सािरा झालेल्या िाचन प्रेरणा वदनाची बातमी वलहा.
सवचन तेंडुलकरचा िाढवदिस युिा हेल्र्थ क्लबकडन उत्साहात सािरा.

िेळ

*कर्था लेखन :
पुढील मुद्द्ांच्या आिारे कर्था तयार करा ि योग्य शीषशक द्या.
1. एक कोल्हा ........ भूक लागते ....... द्राक्षांची बाग ....... द्राक्षे खाण्याची इच्छा ......... द्राक्षे उंचािर ......... कोल्हा
उड्या मारतो ........... द्राक्षे हाती येत नाही .......... शेिटी वनराश ......... म्हणतो, नाही तरी आंबटच असािीत!
2. एक कािला ......... तोंडात एक मासा ......... झाडािर ......... िूतश कोल्हा ....... मासा वमळिण्याची इच्छा .........
कािळ्याची स्तुती ........ आिाि सुरेल .......... कािळ्याचे गाणे ......... मासा खाली पडणे ........... कोल्हा मासा
घेऊन फरार .
3. शाळेचा क्रीडा महोत्सि ........ िािण्याची स्पिाश ....... इयत्ता नििीतील रेहाना ि इयत्ता दहािीतील साकीना दोघींचा
सहभाग ......... विंकण्यासाठी खूप सराि ......... दोघांमध्ये चुरस ........ स्पिाश सुरु ........ अचानक रेहानाचा पाय
मुरगळणे ........ रेहाना मैदानात पडणे ......... सकीनाची स्पिाश सोडन रेहानाला मदत ......... वतचे रेहानाला घेऊन स्पिाश पूणश
करणे ......... सिांकडन सकीनाचे कौतूक ........ स्पिेपेक्षा , इषे पेक्षा माणुसकी महत्त्िाची .
4. दोन मांिरे ........ लोण्याचा गोळा ....... त्याचे समान भाग करणे ........ भांडण ...... झाडािरील माकडाचे येणे ..........
तरािू आणणे ........ समान भाग करणे ....... दरिेळी एका पारड्यात िास्त ......... िादाभाग माकड खाणे .........
अखेरीस मांिरास काही न वमळणे ...... माकडाचे पलायन ...... दोन मांिरांना वशकिण .

* वनबंि लेखन इ) खालीलपैकी कोणत्याही एक विषयािर वनबंिलेखन करा.
1.

वमळालेला आनंद

पाऊस अचानक येण्याने उडालेला गोंिळ

प्रत्यक्ष पािसाचे िातािरण

मी
अनुभिलेला
पाऊस

पािसापूिीचे िातािरण
2.

इतरांिर झालेला पररणाम

झालेली फविती

भारतातील ऐवतहावसक
स्र्थळाचे नाि
आिडणारे स्र्थळ

मी पावहलेले ऐवतहावसक स्र्थळ
स्र्थळ कोठे आवण िणशन

ऐवतहावसक महत्त्ि

3.

महान संस्कृती

माझा देश

िीरांचा देश
वनसगश सौदयशने पररपूणश
विवििता
प्रगतीशील देश

5. आत्मकर्थन वलहा.
आम्ही भूवमपुत्र

त्याच्या मनातील विचार
मी
शेतकरी
बोलतोय

आमचा व्यिसाय

शेतात करािी लागणारी कामे

5. दैनंवदनी ( डायरी ) तुमच्याशी बोलत आहे. अशी कल्पना करून वतचे आत्मकर्थन पुढील मुद्द्ांचा उपयोग करून वलहा.
i) वनवमशती

ii) महत्त्ि

iii) उपयोग

iv) इतरांची भािना

v) आनंद

vi) खंत

6. खालील घटक (फूल) तुमच्याशीबोलत आहे अशी कल्पना करून फुलाचे आत्मकर्थन वलहा.
बाह्य रंगरूप
आनंद

फूल
खंत

उपयोग

