
SEAT NO:
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�वभाग १ - गदय

�. १ खाल�ल उता-या�या आधारे �दले�या सचूनेनसुार कृती करा.

1) 1. कृ�त पणू� करा.

     

2. उ�तरे �लहा 
     i. लोकांची समजतू काढणारे.-              
     ii. रे�वे मळेु ठाणे-मुंबई �वासासाठ� लागणारा वेळ -              
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         अखेर दर माणशी एक �पया इनाम आ�ण मोफत �वासाचा डकंा वाजवला पशैा�या 
लालचुीने ठा�या�या घंटाळीवरचे आ�ण मुंबईचे लोक आगगाडीने जाऊ लागले का �यां�या घरची 
माणसे आजबूाजलूा उभी राहून ठणाण धाय मोकलायची. �यांची समजतू काढता काढता रे�वेचे 
अ�धकार� अगद� टेक�ला यायचे. एकदा त े�वासी ठाणे-मुंबईची सफर क�न सखु�प परत आले, 
�हणजे मग मा� चौकशी करणा�यांचे घोळके�या घोळके �यां�याभोवती जमायचे. �पयांचे इनाम 
पढेु आठ आ�यांवर आले. नंतर चार आणे झाले. लोकांचा धीर चेपलासे पाहून, इनामे बंद झाल� �न 
सरा�स �त�कटे चाल ू केल�. एरवीचा ठाणे-मुंबई�या बलैां�या खटारगाडीचा �वास �हणजे त�बल 
एक �दवस खायचा; पण आता काय, अव�या स�वा तासात ठा�याचा आसामी मुंबईला येऊ जाऊ 
लागला. मग मा� लोकांची झुंबड लागल�.

 

2) अ. एका वा�यात उ�तरे �लहा.
     i. पशैा�या मोहाने कोणत ेलोक आगगाडीने जाऊ लागले ?
ब. स�य क� अस�य त े�लहा.
     i. मुंबई-ठाणे �वासासाठ� स�ुवातीपासनू �त�कटे चाल ूकेल�
     ii. ठाणे-मुंबई �वासासाठ� हळूहळू लोकांची झुंबड उडाल�
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3) 1. समानाथ� श�द �लहा.
     i. ब�ीस - ................
     ii. फुकट  - ................
2. �व��दाथ� श�द �लहा.
     i. अ�धकार� × ................
     ii. मतृ × ................
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4) �वमत :-
प�ह�यांदा केले�या रे�वे�वासाचा अनभुव �लहा.
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�वभाग २ - पदय

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

1) को�टक पणू� करा.
वाट बघणारा कोणाची वाट बघतो वाट बघ�याचे कारण
भकेुलेले बाळ ............... ...............
............... पांडुरंगाची ...............
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 भेट�लागीं जीवा लागल�से आस |
पाहे रा��ंदवस वाट तझुी ||१||

प�ूण�मेचा चं�मा चकोराजीवन |
तसै� माझ� मन वाट पाहे ||२||

�दवाळी�या मळुा ल�क�ं आसावल� |
पाहातसे वाटुल� पंढर�ची ||३||

भकेु�लवा बाळ अ�त शोक कर� |
वाट पाहे उ�र माउल�ची ||४||

तकुा �हणे मज लागल�से भकू |
धांव�ून �ीमखु दांवी देवा ||५||

 

2) 1. जोडया लावा.
अ-गट ब-गट

  i. संत तकुाराम   अ) लेखी
  ii. चकोर   ब) �ीमखु
   क) पौ�ण�मेचा चं�
2. स�य �वधाने �लहा.
     i. �दवाळीमळेु लेक�ना माहेर� जा�याची आस लागल� आहे.
     ii. संत तकुाराम पंढर�ला जा�याची वाट पाहत नाह�.
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3) का�यसौदय� करा.
     तकुा �हणे मज लागल�से भकू |
     धांव�ून �ीमखु दांवी देवा ||५||
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4) �वमत :-
     संत तकुाराम यां�या �वषयी थोड�यात मा�हती �लहा.
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(आ) ��ततु क�वतचेे पढु�ल कृ�त�नहाय रस�हण करा. (4)

संतकृपा झाल� |
इमारत फळा आल� ||१||

�ानदेव� र�चला पाया |
उभा�रल� देवालया ||२||

नामा तयाचा �कंकर |
तणे� र�चल� त� आवार ||३||

�वभाग ३ - ��लवाचन

�. ३ �थलूवाचन (6)

1) खाल�ल पकै� कोणतीह� एक कृती सोडवा.
1. ट�प �लहा.
     i. एक�शगंी ग�डा ः
     ii. हुलॉक वानर ः
2. ट�प �लहा.
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     i. रान�हशी ः
     ii. पय�टनासाठ� ह�ती ः
3. जंगलातील �ा�यां�या चांग�या सवयीब�ल मा�हती �लहा.

�वभाग ४ - भाषा अ�यन (�याकरण)

�. ४ (अ) �याकरण घटकांवर आधा�रत क़ृती सोडवा.

1) समास - (2)

सामा�सक श�दांचा �व�ह क�न समासाचे �कार �लहाः-

  अ. �    सामा�सक श�द    �व�ह   समासाचे नाव  
1. चहापोहे   ...............  ...............
2. कृ�णाजु�न ............... ...............

2) अलंकार - (2)

खाल�ल उदाहरण वाचनू क़ृती करा.

खाल�ल वा�यातील अलंकार ओळखनू घटक �लहा.
 “राधाचा आवाज कोक�ळे�माणे मधरु आहे”

अलंकार - ............... उपमेय - ..............  
उपमान - .............. समान गुणधम� - ..............

(आ) भाषासो�दय�

1) श�दसंप��ती -

(i) �व��ाथ� श�द �लहा. (1)

सगंुध × ............... 
फायदा × ............... 
�ततुी × ............... 
धीट × ............... 

(ii) खाल�ल वा�यांचे काळ ओळखा. (1)

1) सकाळी आई मा�या खोल�त येऊन गेल�.

2) लेखन�नयमांनसुार लेखन -

खाल�ल वा�ये लेखन�नयमांनसुार �लहा. (2)

1) अखेर दर माणशी एक �पया ईनाम आ�ण मोफत �वाशाचा डकंा वाजवला.

2) चीम�या आ�ण इतर प�ी यांनी त ेझाड नेह�म गजबजलेले असत.े

3) खाल�ल श�दांना पा�रभा�षक श�द �लहा. (1)

Action - ...............

�वभाग ५ - उपयोिजत लेखन

�. ५ खाल�ल लेखन�कारांपकै� कृती सोडवा. (5)

खाल�ल �वषयावर प� �लहा.
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