
इयत्ता : बारावी [ STD.  XII] :  मराठी (109) [ Marathi ] 
द्वितीय सत्र नमुना प्रश्न-पद्वत्रका : 2021- 22  [Sample paper : 2021- 22 ] 

              

वेळ : 2 तास                                                          एकूण गुण : 40   

 सववसाधारण सूचना : 

   १. या प्रश्नपद्वत्रकेत - अ,ब,क,ड – असे चार द्ववभाग आहेत. 

   २. सवव द्ववभाग आवश्यक आहेत. 

   ३. यथाशक्य सवव द्ववभागाची उत्तरे क्रमाने यावीत. 

   ४. एकाच द्ववभागातील सवव प्रश्नाांची उत्तरे क्रमानेच यावीत. 

 

द्ववभाग : अ [आकलन] 

प्रश्न १) पुढील पररचे्छद लक्षपूववक वाचा आद्वण त्याधारे द्ववचारलेल्या प्रश्नाांची उत्तरे द्वलहा. 

      वयाच्या अवघ्या पांधराव्या वर्षी मलाला युसुफजाई जगाच्या नजरेत आली. मुली ांना द्वशकता यावे या  

उदे्दश्याने पछाडलेल्या मलालावर ताद्वलबानी अद्वतरेक्याांनी जीवघेणा हल्ला केला. ती जवळपास मरणाच्या  

दारात जाऊन परत आली. मात्र तेव्हापासून ती सगळ्ाांच्या कौतुकाचा द्ववर्षय बनली.  

    स्वात खोरे म्हणजे पाद्वकस्तान आद्वण अफगाद्वणस्तानच्या सीमावती पररसरातील प्रदेश. टोळीवाले,  

पश्तून, ताद्वलबानी याांचा वावर असलेला हा प्रदेश. अगदी कट्टर इस्लामी वातावरण. अशा द्वठकाणी मुली ांनी 

द्वशकण्याची कल्पनाही धमवबाह्य मानली जाई, द्वतथां ही एवढीशी द्वचमुरडी मुली ांनी द्वशकावां म्हणून प्रयत्न करत होती. 

बीबीसीच्या उदूव  प्रसारणासाठी ब्लॉग द्वलद्वहत होती. प्रथम पोरवय म्हणून मोठ्ाांनी दुलव क्ष केले  

परां तु साांगूनही ऐकेना तेव्हा दटावणी, धमकावणी आद्वद प्रकार सुरु झाले. तरीही ऐकेना,तेव्हा मात्र द्वतला थेट   

सांपवण्याचाच प्रयत्न झाला. द्वतच्या डोक्यात गोळी लागली. त्यातून ती वाचली. हे आश्चयवच होते. अनेक मद्वहने 

द्विटनमधे्य द्वतच्यावर उपचार करण्यात आले.  

    जगाने द्वतला डोक्यावर घेतले. द्वतच्या आरोग्यासाठी प्राथवना केली. परां तु स्वात खोऱ्यात सहानुभूती तर दूरच; उलट 

द्वतरस्कार आद्वण अवहेलनाच पदरी पडली.  

     सांयुक्त राष्ट्र  सभेमधे्य शेकडो प्रद्वतद्वनधी ांसमोर मलालाने केलेले आत्मद्ववश्वासपूववक भार्षण आजही अनेकाांच्या 

पके्क स्मरणात आहे. ‘अद्वतरेक्याांना वाटले आपण द्वतचे उद्वद्दष्ट् आद्वण महत्वाकाांक्षा सांपवून टाकू प्रत्यक्षात अद्वतरेक्याांच्या 

हल्ल्यामुळे आमच्यातील भीती, अगद्वतकता आद्वण दुबवलता सांपली आद्वण शक्ती व धैयावचा जन्म झाला.’ – असे 

वास्तववादी द्ववचार मलालाने माांडले, तेव्हा सगळ्ाांनी  उभे राहून टाळ्ाांच्या  

गजरात द्वतला मानवांदना द्वदली. इतकी खांबीर आद्वण कणखर मलाला जीवघेण्या हल्ल्यानांतरही अगदी ताद्वलबानचाही 

िेर्ष करत नाही. –‘मला ज्याने गोळी घातली तो माझ्यापुढे आला आद्वण माझ्या हातात बांदूक असली तरीसुद्धा मी 

त्याच्यावर गोळी घालणार नाही.’ या द्वतच्या उद्गाराांनी तर अवघे जगच द्वजांकून  

घेतले.  

    दुसरीकडे मलालाला आपल्या घरी, गावी परतणे मुश्कील होऊन बसले आहे. ती परत गेली तर अद्वतरेकी द्वतला 

मारून टाकतील हे नक्की आहे. या परस्परद्ववरोधी वातावरणात मलाला मात्र आपल्या  

द्ववचाराांवर ठाम आहे. शाांततेसाठीचे नोबल पाररतोद्वर्षक द्वमळवून मलालाने एक इद्वतहास रचला.  

   प्रश्न :     

  1] मलालाला सांपवण्याचा प्रयत्न का झाला? सद्ववस्तर द्वलहा.                                (3) 

  2) सांयुक्त राष्ट्र  सभेमधे्य मलालाला कोणते द्ववचार व्यक्त केले ?                            (2) 

  3) शाांततेसाठीचे नोबल पाररतोद्वर्षक द्वमळण्यामागे द्वतचे कोणते द्ववचार कारणीभूत आहेत ?         (2) 

द्ववभाग : ब [लेखन] 

प्रश्न 2) पुढीलपैकी एका द्ववर्षयावर अांदाजे 80/100 शब्ाांत आपले मत द्वकां वा द्ववचार माांडा          (5) 

       1] खेळाांचे महत्त्व    

       2] समाज घडवण्यात युवकाांची जबाबदारी  

       3] उन्हाळ्ातील मौजमजा  

       4] नोकरी की व्यवसाय ?  

प्रश्न 3) पुढीलपैकी एका बातमी आधारे एक वृत्तलेख द्वलहा. ( अांदाजे 50/60 शब्ाांत)             (5) 



        ‘टोद्वकयो ऑद्वलां द्वपकमधे्य नीरज चोप्रा याने भालाफेक यामधे्य सुवणवपदक द्वमळवले.’ –   

                                    अथवा  

        ‘खानावळ चालवून मुलाला केले द्वजल्हाद्वधकारी’  

द्ववभाग : क [गद्य – पद्य पाठ] 

प्रश्न 4 अ) पुढीलपैकी कोणत्याही दोन प्रश्नाांची उत्तरे द्वलहा. ( प्रते्यकी सुमारे 35/40 शब्ाांत)       (4) 

    1] रेशीमबांध पाठात उत्तररात्रीच्या आगमनाची कोणती वैद्वशष्ट्ये साांद्वगतली आहेत ? 

    2] पहेलवान परशाचा ‘बकरा’ कशामुळे व कसा झाला होता ? 

    3] घाणेरी आद्वण चाफ्याच्या फुलाांची कोणती वैद्वशष्ट्ये लेखक यू.म.पठाण याांनी साांद्वगतली आहेत? 

    4] आपल्या देहातील अवयव आद्वण दात यातील कोणते फरक लेखकाने साांद्वगतले आहेत ? 

  आ) पुढीलपैकी कोणत्याही एका प्रश्नाचे उत्तर सुमारे 70/75 शब्ाांत द्वलहा.                     [3] 

     1) पहाटेच्यावेळी बागेत गेल्यावर लेखकाला फुलाांसांदभावत कोणकोणते अनुभव आले ?       

     2) दातादुखीमुळे लेखकाचे आध्यात्मत्मक तत्त्वद्वचांतन कसे होते ? 

     3) ) ‘रेशीमबांध’ या शीर्षवकाची समपवकता स्पष्ट् करा. 

प्रश्न 5 अ) कोणत्याही एका प्रश्नाचे सुमारे 35/40 शब्ाांत उत्तर द्वलहा.                         [2] 

      1) कवद्वयत्री द्वहरा बनसोडे याांनी पूवीच्या स्त्रीचे वणवन कसे केले आहे ?  

      2) “कामक्रोध द्ववांचू चावला, तम घाम अांगासी आला” या ओळी ांचा सरळ अथव द्वलहा. 

      3) आरशातील स्त्रीने अद्वधकारवाणीने काय साांद्वगतले ? 

   आ) पुढीलपैकी एका प्रश्नाचे उत्तर सुमारे 70/75 शब्ाांत द्वलहा.                             [3] 

      1)भारुड म्हणजे काय ते साांगून ‘द्ववांचू चावला’ या भारुडाचा भावाथव द्वलहा. 

      2) सांदभावसह अथव स्पष्ट् करा. – 

        ‘आरशातील स्त्रीने मला द्ववचारले, ‘तूच ना ग ती !’ 

        माझेच रूप ल्यालेली, तरीही मी नसलेली, 

        द्वकती बदललीस ग तू अांतबावह्य .... !  

       3) पुढील ओळी ांतून सांत एकनाथ याांना काय साांगायचे आहे ते स्पष्ट् करा. 

         “ ह्या द्ववांचवाला उतारा | तमोगुण मागे सारा | 

          सत्त्वगुण लावा अांगारा |  द्ववांचू इांगळी उतरे झरझरा ||”    

प्रश्न 6) अहवालाचे स्वरूप थोडक्यात द्वलहा .                                              (3) 

                        क िं वा 

         अहवाल लेखनाची आवश्यकता स्पष्ट् करा. 

                     द्ववभाग ड : व्याकरण 

प्रश्न 7) सूचनाांप्रमाणे उत्तरे द्वलहा. 

   1)अधोरेत्मखत शब्ाऐवजी योग्य समानाथी वापरा.)                                      (2) 

       अ]नरसोपांताने भत्मक्तपूणव कवन रचले.   

       ब] मांजुळाचे कौतुक पाहून ररयाला खूप इर्षाव वाटली.  

    2) पुढे काही वाके्य द्वदली आहेत. त्या वाक्याांत कां सात द्वदलेल्या वाक्प्रचाराांपैकी योग्य त्या  

      वाक्प्रचाराचा वापर करून वाक्य पुन्हा द्वलहा.                                        (2) 

          [ चारी मुांड्या चीत होणे, नक्षा उतरणे, शांख करणे मन समेवर येणे.] 

      अ] पांद्वडत महोदयाांना आपल्या बुत्मद्धमते्तचा खूप गवव होता,पण त्या नवतरुणाांने त्याचे गववहरण केले.    

      ब] द्वशवाजी राजाच्या शे-सव्वाशे मावळ्ाांच्या पराक्रमापुढे मुघलाांची बलाढ्य सेनाही पराभूत झाली. 

    3) शेतकऱ्याांनी फुलाांची रोपे लावली.  ( प्रयोग ओळखा.)                                  (2) 

                    द्वकां वा  

       त्याांचा तहानलेला जीव शाांत केला. ( कतवरी प्रयोग करा.) 

    4) मी त्मखडकी हलकेच उघडतो. ( कमवणी प्रयोग करा.)                                   (2)    

         द्वकां वा  

       सैद्वनक शतू्रला रोखतात. ( भावे प्रयोग करा.)    

     



                     

                        ############# 

 


