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इय ा : बारावी [ STD.  XII] :  मराठ  (109) [ Marathi ]  

नमुना -प का : 22 – 23   [Sample paper : 2022 – 23  ] 
              
वेळ : 3  तास                                                    एकूण गुण : 80  
 सवसाधारण सूचना : 
   1. या प केत - अ,ब,क,ड – असे चार वभाग आहेत. 
   2. सव वभाग आव यक आहेत. 
   3. यथाश य सव वभागाची उ रे माने यावीत. 
   4. एकाच वभागातील सव ांची उ रे मानेच यावीत. 
 

वभाग : अ : आकलन  (15) 
 1) पुढ ल पर छेद ल पूवक वाचा आ ण याआधारे वचारले या ांची उ रे िलहा . 

        डॉ.ए.पी.जे.अ दलु कलाम रा पती झा यापासून यांना पा रतो षके आ ण पदवी  
दे यासाठ  वनंतींचा पाऊस पडू लागला होता. क येक सरकार  सं था आ ण थािनक  
शासक य सं था यांनी र ते, शाळा, णालये, वाचनालये आ ण इतर इमारतींना यांचे 

नाव दे यासाठ  वनंती पाठव या हो या. एक य  हणून अशा सं थांना डॉ.कलाम 
यां या वषयी आदर आ ण पू यभाव वाटत असला तर ह  या वनतंी आप याला 
िमळाले या पदामळेु कर यात येत आहेत, असा डॉ.कलामांचा या वषयीचा कोन होता. 
यामुळे यांनी िन हाने आ ण सात याने अशा सव वनंती नाकार या. रा पती डॉ.कलाम 

यां याकडे उ च नैितक मू ये आ ण यावसाियक िश ाचार होते. सहसा लोकांना स े या 
कंवा अिधकारा या जागा िमळा या, क  आप या मूळ ठकाणांकडे ते  अिधक ल  पुरवू 
लागतात. ितथे सं था थापन क न व वध कार या सु वधा पुरवून कंवा ितथे 
राजवा यासार या इमारती बांधनू कंवा गरजेहूनह  अिधक वेळा वारंवार ितथे भेट  देऊन 
ते आपले या ठकाणी जा त ल  अस याचे दाखवून देतात. डॉ. कलाम यांनी भारता या 
बहुतांश भागांना भेट  द यानंतरच आपला प हला परदेशदौरा केला. संपूण देशाचा दौरा 
के यानंतरच आपण परदेशी जाऊ असे यांनी मला एकदा सांिगतले होते, परंतु आप या 
या योजनेपासनू यांना थोडेसे  ढळावे लागले; कारण परदेशदौ याचे  िनयोजन बरेच 
आधी करावे लागते. यामुळेच डॉ. कलाम यांनी प हला परदेशदौरा केला या आधी 25 
रा यांना आ ण 3 क शािसत देशांना भेट  द या हो या.27 देशांनी बनले या युरो पयन 
संसदेसमोर बोल यासाठ  डॉ.कलाम यांना 25 ए ल 2007 रोजी बोलाव यात आले होते. 
यांना बोल यासाठ  25  िमिनटे वेळ दला होता.  
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  युरो पयन संसदेसमोर थमच एक भारतीय रा पती बोलणार होते. तो एक ल णीय 
संग होता. यामुळे या यानासाठ  दली गेलेली वेळ वाढवून आ हाला तो संग 
बघडवायचा न हता. आपण सतत करत असले या आठवणीमळेु कलामसाहेबांना आपली 
चीड येईल, असे वाटत असूनह  तो धोका प क न मी यांना भाषण वेळेवरच संपव याची 
श य ितत या वेळा आठवण क न देत  रा हलो. 25 ऐवजी 26 िमिनटां या भाषणामुळे 
यांना कंवा देशालाह  शंसा ा  होणार न हती कंवा कोणा याह  क त त भर पडणार 

न हती. पररा  सिचव िशवशंकर मेनन यांनीह  यांना तीच गो  सांिगतली .पररा  
खा यातील (प म) सिचव नलीन सुर  यांनी रा पतींना तोच स ला दला. डॉ.कलामांनी 
सवाचे स ले शांतपणे ऐकून घेतले होते. 

 : अ) खालील ांची उ रे यो य पयाय िनवडून िलहा.                (3x 1=3)    
    I) सरकार  सं था व थािनक सं थांनी कलामांना कशासाठ  वनं या के या ?     
        A] सं थांना भेट दे यासाठ . 
       B] सं थांना यांचे नाव दे यासाठ   
       C] पद हण कर यासाठ       
        D] देणगी दे यासाठ .  
   II) डॉ. कलामसाहेबांनी परदेश दौरा कधी केला ? 
       A] संपूण भारत दौरा के यानंतर  
      B] भारता या बहुतांश भागाला भेट द यानंतर.  
      C] रामे रमला भेट द यानंतर. 
      D] संपूण भारत दौरा कर याआधी  
   III) युरो पयन संसदेसमोर डॉ. कलाम यांनी 25 िमिनटेच बोलावे असा सिचवांचा 

आ ह होता,  
      कारण ..                  
     A] यांना दलेली वेळ वाढवणे हतकारक होते.  
     B]यापे ा अिधक वेळ कलामसाहेबाकंडे न हता. 
     C] अिधक वेळ बोल याने देशाचा काह  फायदा न हता.  
     D] यांना संसदेसमोर बोल याचा सराव न हता.  
ब) पुढ ल ांची 30 / 35 श दांत उ रे िलहा .                    (2 x2=4)  

    I)  अिधकारा या जागा िमळा यानंतर लोक अगोदर कोण या गो ींवर ल  
क त करतात?  

II)  डॉ.कलाम यांना आप या योजनेपासून का ढळावे लागले ? 
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क) पुढ लपैक  एका ाचे उ र सुमारे 40 / 45 श दांत िलहा.          (1 x3=3) 
   I) ‘डॉ.कलाम यां याकडे उ च नैितक मू ये आ ण यावसाियक 

िश ाचार होते.’ असे का हटले आहे ? 
    

 2 : खालील क वता वाचनू याखाली दले या ांची उ रे तुम या श दांत िलहा. 
होता ड गरमा यास पडला ध डा भला थोरला ; 

  वष कैकह  लोटली तर  न तो हाले मुळ  आपूला ! 
    आनंद  फुलवेल एक जवळ  होती सुखे रहात ;  

      बाळे सांजसकाळ हासत ितची तैशीच कोमेजता ! 
थटटेखोर फुले हसुनी वदली ध यास ती एकदा, 

     ध डा केवळ तू ! अरे, न जगती काह  तुझा फायदा !  
          संतापून तयास फ र  हणे,  का ह  वथृा बोलणी ? 

                       सार  सुंदरता इथेच तुमची जाईल रे, वाळुनी !  
   ध या या प र काळजास िभडले ते श द जाऊिनया; 

काळा ठ कर यामुळे हळूहळू तो लागला हावया . 
         पु पां या कव या मनातह  सले ते फ राचे वच; 

      गेली त डकळा सुकून पडली ती पांढर  फारच ! 
कोणी या थळ  िश पकार मग तो ये हंडता हंडता, 

या या फुत स फ रात दसली काह तर  द यता;  
           याची द यकलाकरांगुली न जो या फ रा लागली , 

                        ीस दयमनोरमा गटूनी सा ात उभी रा हली ! 
 वेडा पीर असाच गुंतत कुणी एकाक  ये या थळा, 
ती मतू  बघताच तो तर खुळा नाचावया लागला ! 

         याने ती खडूुनी फुले भरभरा पायी ित या वा हली, 
          तो, यांची फुलुनी कळ  खदखदा सार  हसू लागली ! 

लाव यकृती ती वनात अजुनी आहे उभी हासत, 
  पु पेह  बसलीत ती बलगुनी पायी ित या खेळत ! 

 
 अ) खालील ांची उ रे दले या पयायामधून िनवडून िलहा.              (2 x1=2)                                      

    ) ध डा संतापून फुलांस काय हणाला ?  
     A) तु ह  म न जाल                   B) तु ह  वाळून जाल     
      C)तुमचा काय फायदा                   D) यांपैक  सवच. 
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   ) िश पकारास या दगडात काय दसले ?  
      A) द यता                           B) फूत   
      C) फुले                              D) फ र                       

 
ब) खालील ांची उ रे 15 / 20 श दांत  िलहा.                       (3x 1=3) 

    ) बाळे कोणास हटले आहे ? 
     ) ध डा काळा ठ कर का पडला ? 
      ) वे या पीराने काय केले ?  

                       
 

वभाग ब (15) 
 

 3 : खालीलपैक  कोण याह  एका वषयावर 300 ते 325 श दांत िनबंध िलहा.  (1x 10=10)    
  

      ) कोरोना पड ताची आ मकथा  
        ) मी पा हलेला केटचा सामना  
         ) ला टक मु  भारत     
        ) मी मु यमं ी झालो तर ...          

 
 4 : तुम या शाळेत झाले या ‘मराठ  भाषा संवधन पंधरवडा’ या काय माचे अहवाल िलहा.  

 
                               कंवा                           (1 x5=5) 
 
       ‘मो या शहरातील वाढते दषूण’ या संबंधी एक वृ लेख िलहा.    
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                          वभाग क  : याकरण    (25)                         
 

 5. सूचनां माणे उ रे िलहा. 
 अ) पुढ ल श दांसाठ  दले या पयायापैक  अचकू समानाथ  श द िलहा. (कोणतेह  3)  

(3 x1=3)    
       ) वासरमणी  
           A) चं                              B) र       
           C) सूय                             D) हरा  
        )  िनकड 

           A) गरज                            B) जवळ  
           C) अनाव यक                       D) िनवड  
         )  ोध  
                 A) जाळ                             B) राग     
          क] ेष                             ड] चीड  

        )   सोहळा  
           A) काय म                          B) सण        
           C) सभा                             D) उ सव     

 आ) यो य पयाय िनवडून पुढ ल समास ओळखा. (कोणतेह  2)         (2x 2=4) 
  I) श दकोश  
     A) वभ  त पु ष                    B) कमधारय       
     C) ं  समास                      D) गू समास  

II) पुढ लपैक  कोणते पद गू समास आहे ? 

     A) परमे र                          B) पंचधातू     
     C) सुखदःुख                          D) दहावीस   

III) पुढ लपैक  कोणते पद अ ययीभाव समास आहे ? 

     A) महा मा                         B) दरवष          
     C) ताणताणाव                        ड] ग पागो ी            
IV) गुणदोष  

     A) कमधारय समास                   B) ं  समास     

     C) वभ  त पु ष                   D) गू समास       
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 इ) पुढ ल वा यांचा योग ओळखा कंवा सूचनेनुसार वा याचा योग बदला.  
                                                 (कोणतेह  3)         (3x 2 =6) 

 I) िचनी सैिनकांनी गोळ बार केला.     ( योग ओळखा)   
 II) देवक ने गाणे खपू सुंदर गाियले.     (कतर  करा.) 
 III) क ानाने सैिनकांना सूचना द या.  ( योग ओळखा)   
 IV) ती हलकेच खडक  उघडते.         (कमणी करा.) 

ई) वा य कार ओळखा कंवा सूचनेनुसार वा य कार बदला. (कोणतेह  3)          
(3 x2 =6)   

    I)’ कती मनापासून हसतात ती लहान मुल ं!’ – या वा याचे वधानाथ    
वा य आहे ..... 

       A) ती लहान मुलं खपू मनापासून हसतात.   

           B) ती लहान मलुं मनापासून हसतात का ?    

       C) या लहान मुलानंी खपू मनापासून हसावे.  
                              D) लहान मुलांनो मनापासून हसा.       

II) ‘या वष या पावसाने खूप नुकसान झाले.’ – या वा याचे ाथ  वा य 
असेल ...... 
 A) या वष या पावसाने काय कमी नुकसान झाले का ?  
 B) कती नुकसान केले या वष  पावसाने !  
 C) या वष या पावसाने खूप नुकसान हावे. 
 D) या वष या पावसाने काह च लाभ िमळाला नाह .  

                          III) ‘आपला प रसर व छ ठेवावा.’ – हा वा य कार आहे .... 
       A) ाथ                                B) वधानाथ       
       C) व थ                                 D) आ ाथ  

IV) ‘ह  क पना चांगली आहे.’ – हा वा य कार आहे ..... 
  A) नकाराथ                                   B) व थ   

                                          C) ाथ                                  D) होकाराथ      
                          V) ‘तू िनयिमत सराव कर.’ -  हा वा य कार आहे ...... 
                                        A) उ ारवाचक                          B) व थ   
                                        C) आ ाथ                                 D) होकाराथ      
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उ) खाली दले या वा यातील अधोरे खत श दसमूहाऐवजी कंसातील यो य अथा या 
वा चाराचाउपयोग करा.  (कोणतेह  तीन)                 (3  x 2 = 6) 

                   [वा चार - नजर ठेवणे, दात खळ  बसणे, आभाळाकडे डोळे लावणे. दोघात 
स य नसणे. बळ लावणे. जमीनअ मानाचे अतंर असणे. ]          

     I) मगृ न  सु  होताच शेतकर  आतुरतेने पावसाची वाट पाहतो.   
     II) मुलांनी आपली ताकद लावली अन ्शेवट  ती खडक  उघडली. 
     III) प मी सं कृती आ ण भारतीय सं कृती यात मोठ च तफावत 

आहे.  
     IV) ती अवाढ य काळ  आकृती पाहून उषाकाकूला खूप भीती वाटू 

लागली.  
     V) ता या बँकेतून र कम घेऊन बाहेर पडले, परशा यां यावर ल  

ठेऊन होताच.   
 

      
.             वभाग : ड : ग –प  पाठ आ ण उपयो जत लखेन (25)  
 

 6: ग -पाठांधारे पुढ ल ांची उ रे िलहा.   

 
  अ) यो य पयाय िनवडून उ रे िलहा.                               (3X1=3)  

 
                               I) ‘शोध’ कथेत कोण या नोटेचा शोध सु  होता ? 

  A) डॉलर या   
  B) शंभर पया या  
  C) हरवले या दोन हजारा या 
  D) पेशंट मुलीने दले या एक पया या  

II)’मराठ  भाषेला दातां वषयी आदर नाह .’ असे लेखकाचे मत आहे, कारण 

.....  
                         A) मराठ त दातांसंबंधी हणी नाह त.   
                         B) दातात तणृ ध न शरण जावे लागते.  
                         C) मराठ त दातासंबंधी मंगल भावना य  करणारा एकह  श द योग 

नाह .  
                         D) दात पाडून घशात घातले जातात.  
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III) आनंद जतका सहजपणे याल िततका तो ....... 
A) हातातून िनसटतो.                   B) हुलकाव या देतो 

                                   C) सहजपणे िमळतो.                    D) दडून बसतो.                     

    
 ब) पुढ लपैक  कोण याह  दोन ांची येक  सुमारे 35/40 श दांत उ रे   

िलहा.                (2 x 2=4)   
 I) ‘रेशीमबंध’ पाठात उ ररा ी या आगमनाची कोणती वैिश ये सांिगतली 

आहेत ? 

 II) वाहनांचा वेग वाढ याने शर रावर कोणते दु प रणाम होतात?  
 III) लेखक िशवराज गोल यांनी ख या आनंदाची कोणती ल णे सांिगतली 

आहेत ? 

 IV) अनुचा घर सोड यामागचा वचार ‘शोध’ या कथे या आधारे थोड यात 
िलहा. 

 
क) पुढ लपैक  कोण याह  दोन ांची उ रे  सुमारे 80 / 90  श दांत िलहा.    

                                                                         (4 X 2=8)                                   
I) स दय जसं पाहणा या या ीत तसं आनंद घेणा या या वृ ीत 
असतो.’ असे का हटले आहे ?  
II) आरंभी माणसे वाहनांवर मग वाहने माणसांवर वार होतात असे का 
हटले आहे ? 

III) दातदखुीमुळे लेखकाचे आ या मक त विचतंन कसे होते ? 

IV) ‘रेशीमबंध’ या शीषकाची समपकता प  करा. 
 

 7 अ)  : प  पाठां या आधारे यो य पयाय िनवडून पुढ ल ांची उ रे िलहा.   (2X1=2)                   

            I)   कवी बोरकरांनी व णलेली ‘...कोमल पाचचूी शेते’ हणजे .....  
                   A) वेळूची बेटे                        B) फुललेला चाफा 
                   C) फुलपाखरांचे पंख                   D) शेतातील पके        

                 II) सुरेश भट िल खत ‘रंग माझा वेगळा’ ह  एक ..... 
                   A) क वता आहे.                      B) गज़ल आहे.  
                   C) अभंग आहे.                       D) ट वी मािलका आहे.  
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 7. ब) कोण याह  दोन ांची सुमारे 35/40 श दांत उ र िलहा.              (2X 2=4) 
 
             I) कविय ी हरा बनसोडे यांनी ीम ये जाणवलेले बदल कसे वणन केले आहेत?  
             II) ‘रोज मातीत’ या क वतेतील शेतकर  ी कोणकोणती कामे करते?    
             III) कवी बा. भ. बोरकर आषाढ घनांना थांबायला का सागंत आहे ?  

             IV) ‘रंगुनी रंगात सा या रंग माझा वेगळा’ असे कवी का हणतात ? 
 

 7. क) पुढ लपैक  एका ाचे उ र सुमारे 70/75 श दांत िलहा.              (4X1=4)  

I) पुढ ल का यपं ंचा  संदभासह अथ प  करा. –  
                        ‘उघड गगन, कर घड भर आसर  
                                     आ ण खुले कर वासरमणी-घर’  
                               वाहू दे या तव कमयेवर  
                                     कोव या न या हळदु या उ हा    

              II) पुढ ल का यपं चा संदभासह आशय प  करा. 
             ‘नाह  बेणं ग मन दाबते, बाई दाबते  
              कां याकां यानी संसार सांधते बाई सांधते     

             

               ****************** 


