
इय�ा दहावी [STD- X] मराठी (००९) 
नमनुा उ�र पि�का व आराखडा २०२२-२३ 

�वभाग ' अ ' 

	1.  खाल�ल उतारा काळजीपवू�क वाचा व �यावर आधा�रत �वचारले या 	!नांची उ�तरे पया�यांमधनू %नवडा. (कोणतेह� ५)  5 

 1. ड) वर�ल सव� गो�ट�.  

 2. क) जगा आ�ण जगू �या   

 3. अ) फुलांइत!याच सहजतने जीवन फुलावे.  

 4. क) (वधान ‘A’ आ�ण ‘B’ दो/ह� बरोबर.  

 5. ब) बेगमी करणे  

 6. ब) ब4ंद5त  

 7. क) (वचारवतं  

	2.  खाल�ल उतारा काळजीपवू�क वाचा व �यावर आधा�रत �वचारले या 	! नांची उ�तरे पया�यांमधनू %नवडा. (कोणतेह� ५) 5 

 1. अ) 7श9पकारा;या मनात  

 2. अ) ‘A, B, C’ यो>य  

 3. ब) फ!त पोट भर@यासाठB काम करणार�  

 4. क) Cयांचे मन, Cयांचे (वचार समजनू Dयायचा EयCन करणे.  

 5. ब)  ग9लत  

 6. ब) Fवा!  

 7. क) रसरशीत नवी (पढ�  

	3. क) सूचने	माणे उ�तरे 1लहा. (कोणतेह�-४) 4 

 1. अ) सामा/य नाम, IJयापद  

 2. ब) ‘A, B’ दो/ह� बरोबर.  

 3. ब) गोडवा, नKता, लबाडी ह� भाववाचक नामे  

 4. अ) Fयि!तवाचक  

 5. ड) तुटलेला पतगं खाल� आला.  

 ख) सूचने	माणे उ�तरे 1लहा. (कोणतेह� ३) 2 

 1. ड) भ(व�यकाळ, भूतकाळ  

 2. अ) संकटात सापडू तेFहाच देवाची आठवण होईल.  

 3. क) महारा�Pात सव�दरू भरपरू पाऊस पडत आहे.  

 4. ड) माणसाने नेहमी माणुसकR जपल�.  

 ग) सूचने	माणे उ�तरे 1लहा. (कोणतेह�-३) 3 

 1. ब) देवा, माSया पोराला यश दे!  

 2. ड) Tनराश हो@याचे काह� कारण नाह�.  

 3. क) फुकट 4दले तर कोणी नको Uहणणार नाह�.  

 4. ब) मोVयांचा आदर करावा.  

 घ) सूचने	माणे उ�तरे 1लहा. (कोणतेह� २)  

 1. ड) Eण- ETतXा. 2 

 2. ब) जल  

 3. ड) शY ू  

	4. क) सूचने	माणे उ�तरे 1लहा. (कोणतेह� २) 2 

 1. ड) मैYी  x  शYCुव  

 2. ड) देश\ोह�  

 3. क) Tनदंा  

 ख) सूचने	माणे उ�तरे 1लहा. (कोणतेह� २) 2 

 1. क) कोकRळ  

 2. अ) प]ी  

 3. क) ढग  

 ग) सूचने	माणे उ�तरे 1लहा. (कोणतेह� २) 2 

  ड) राY  

  ड) अ^ ू  

  क) वाटा  

 घ) सूचने	माणे उ�तरे 1लहा. (कोणतेह� ३) 2 

 1. अ) चौकशी  

 2. अ) वकैि9पक �व�ंव  

 3. ब) इतरेतर �व�ंव  



	5)  खाल�ल उतारा वाचनू 	!नांची उ�तरे 1लहा.  (कोणतेह� ५) 5 

 1. अ) कोकण गाडीने Iफर@या;या  

 2. ड) ड`गरपायaयाशी  

 3. अ) अbयासाची  

 4. ब) भला मोठा दगड.  

 5. ब) उभया/वयी अFयय  

 6. ड) मनोमन खूप आनदं होणे  

	6)  खाल�ल क�वता वाचनू 	!नांची उ�तरे 1लहा.  (कोणतेह� ५)  5 

 1. ड) फुलामलुांतून  

 2. अ) नFया (पढ�चे  

 3. ड) उCJांतीचा   

 4. ब) चतै/य    

 5. ड) या देशा;या मातीवर  

 6. अ) मंगल  

�वभाग 'ब ' 

	7) अ. खाल�ल 	!नांची एका वा<यात उ�तरे 1लहा. (कोणतेह� ३)    3 

 1. लेखक वाईला (वdवकोशाचे अeय] Uहणून गेले होते.  

 2. अfदलु तपोवनात संJांत आ�ण gये�ठ पौ�ण�मेला जात असे.  

 3. बाबकूाकांनी पतंाना तेल आ�ण तळलेले पदाथ� सोड@याचा स9ला 4दला.  

 4. लेखकांनी सं5कारकi \ Uहणून आई, शाळा आ�ण 7श]क यांचा उ9लेख केला आहे.  

 5. ‘कथा’ हा सव� ल7लतकलांचा पाया आहे .  

 आ)  �रका=या जागी यो>य श@द 1लहून वा<य पणू� 1लहा. (कोणतेह� ३) 3 

 1. मी सुटकेसमधील पलुIकत  शाल काढल�.  

 2. पधंरवडाभरात फ!त दोन वेळा साखरभात  झाला.  

 3. अfदलु Uहणजे तपोवनातील ि5Yयांना,मुल�ंना अगद� देवदतूासारखा  वाटे .  

 4. भावे सर आUहाला भौTतकशा5Y 7शकवत.  

 5. Tनरंजन;या वkया प5ुतकांचा खच� भडसावळे गुlजी करायचे.  

 इ) खाल�ल 	!नांची उ�तरे ४०  ते ५० श@दांत 1लहा. (कोणतेह� १) 3 

 1. क�वतेने आपल� कोणती व1ैशFGये सांHगतल� आहेत? 

	Jतावना:  पाठ: रंग सा4हCयाचे, सव� सा4हCय Eकारांची ओळख. 

क�वतेची व1ैशFGये: छोटेसे pप, आटोपशीर, मोज!या शfदात मोठा आशय. यमक, अनEुास, उपमा, उCEे]ा, pपक या अलंकारांनी 

सजलेल�. शfदरचना अथ�पणू� व चपखल असते. क9पनांचा सुंदर अ(व�कार. संगीतकारांनी 5वरराज चढ(वला कR गा@यात lपांतर होते. 

 

 2. "माMया बाबतीत तर आई ह� माझी केवळ 1शPक नQहती, तर माझे सव�Jव होती" हे �वधान JपFट करा.? 

	Jतावना : पाठ: उजा�श!तीचा जागर      लेखक:  डॉ!टर रघनुाथ माशेलकर, ETतकूल पsरि5थतीतूनह� िजtीने 7श]ण.  

आई पोटापा@यासाठB माशेल हे गाव सोडून लेखकांना घेऊन मुंबईत आल�. गsरबीत मुलाला 7शक(वले.  ETतकूल पsरि5थतीत आईने धीर 

सोडला नाह�.  Uहणून "माSया बाबतीत तर आई ह� माझी केवळ 7श]क नFहती,तर माझे सव�5व होती". असे Uहंटले आहे. 

 

 3. 'अ@दलुचे' Qयि<तHचV रेखाटा. 

	Jतावना : पाठ: चडुीवाला ,      लेWखका : जय^ी lईकर माणुसकR आ�ण समाजऋणाची जाणीव असलेला सामा/य माणूस. 

अfदलु हा एक साधा, गर�ब चडुीवाला होता.अfदलुला तपोवानाबtल आCमीयता होती. संJांत व जे�ठ पौ�ण�मे;या 4दवशी न चकुता अfदलु 

तपोवनात जात असे, बांगxया भर9यावर तेथील ि5Yया व मुल�ं;या चेहyयावर�ल आनदं पाहून Cयाला समाधान होत असे. श/नो;या 

रागाचीह� पवा� अfदलुने केल� नाह�.  अfदलु तपोवनात कोणCयाह� मोबद9याची 

अपे]ा न करता जात असे. समाजाEती आपले काह� कत�Fय आहे, असे Cयाला नेहमी वाटे. सCकारा;या वेळी सुzा अfदलुला दाजीसाहेबांनी 

5वतः बोलावले. यावpन Cयाचा साधा 5वभाव 4दसून येतो. 

 

  ट�प - 	Jतावनेला ०. ५  गणु आWण बाकXYया उ�तराला १.५ गणु  

	8) अ. खाल�ल 	!नांची एका वा<यात उ�तरे 1लहा. (कोणतेह� ३) 3 

 1. क(वने जवळचा 7मY ‘अ^ूनंा’ Uहंटले आहे.   

 2. डोळे भpन पाहावे असे |dय Uहणजे सैTनका;या (वजयाची घोडदौड.  

 3. च\ंाला ‘भाकर�ची’  उपमा 4दल� आहे  

 4. आपले पाडस वणFयात तर सापडले तर नाह� ना, या (वचाराने हsरणी }चतेंत आहे.  

 5. घराघरांतून ‘तेज’ नवा अवतार घेऊन येते असे कवीला वाटते.  

 आ) �रका=या जागी यो>य श@द 1लहून वा<य पणू� 1लहा. (कोणतेह� ३) 3 

 1. धडाxCया तोफातून तुझ ेपाऊल िजtीचे.  

 2. झोतभ~ीत शेकावे पोलाद, तसे आय�ुय छान शेकले गेले.  

 3. भुकेले वCसरावे धेन ुहुUबरत धावे.  

 4. दTुनयेचा (वचार हरघडी केला, अगा जगमय झालो.  

 5. जीव ओवाळावा  तर�, जीव Iकती हा लहान.  



 इ) खाल�लपकैX कोण�याह� एकाचे संदभा�सा[हत JपFट�करण करा.               3 

 1. नामा  Uहणे मेघा जसैा, 

(वन(वतो चातक तैसा II 

संदभ�- सतंवाणी 'अIंकला मी दास तझुा'. संतकवी -संत नामदेव, (व�लाची आतुरतेने वाट पाहणाyया भ!ताची मान7सकता. 

JपFट�करण - सतं नामदेव (व�लाला (वनवीत आहे.चातक प]ी जसा ढगाला (वन(वतो, तसाच मी तुला तुला (वनवीत आहे, तू पण माझा 

सांभाळ कर.  

व1ैशFGये: मातCृव ह� भावना Fय!त कर@यासाठB संत नामदेवांनी 4दले9या (व(वध उपमा.  

 

 2. तुSया शौय�गाथेपढेु 

Cयाची केवढ�शी शान 

संदभ� : क(वता - औ]ण  कव%यVी - इं4दरा सतं, सैTनकांबtल ;या भावना Fय!त करणार� क(वता. 

JपFट�करण- हे सैTनका तुSयावर जीव ओवाळून टाकला तर� आमचा जीव तुSया शौया�पढेु  काह�च नाह�.  आम;या जीवाची शान अगद�च 

मामुल� आहे. 

व1ैशFGये : सैTनकाबtल कृतXता Fय!त करणार� भावनाCमक क(वता.  

 

 ई) खाल�ल 	!नांची एका वा<यात उ�तरे 1लहा. (कोणतेह� २) 2 

 1. अनेक शfदां;या FयCुपCतींचा स�ंह Uहणजे FयCुपCतीकोश होय.   

 2. अणुसंशोधनाचा पाया ‘होमी भाभा’ यांनी घातला.  

 3. डॉ!टर अTनल काकोडकर यांना ‘मेटलाय�झगं EIJयेवर’ काम कर@यास सांग@यात आले.  

	9)  खाल�लपकैX कोण�याह� एका �वषयावर %नबधं 1लहा. 8 

  %नबधंात खाल�ल गोFट�ंवर लP ^यावे -  

  - (वषयXान, तक� श!ती व Cयाची सलग मांडणी.  

  - मुtेसुदपणा  

  - आकष�क आरंभ व शेवट.  

  - Uहणी , वा!Eचार , काFयप!ंती यांचा यो>य वापर  

  - ह5ता]र व शुzलेखन  

  - (वराम}च/हांचा यथायो>य वापर  

  - उपयोजन कौश9य / समपक�  शेवट  

  -वर�ल सव� घटकांचा सारासारपवू�क �वचार क_न गुणदान करावे     

	10) अ) खाल�ल मु^यांYया आधारे गोFट 1लहून शीष�क व ता�पय� 1लहा. (कोणतीह� १) 7 

  कथा लेखनात खाल�ल गोFट�ंवर लP ^यावे -  

  - शीष�क  

  - (वषयाची यो>य मांडणी, मुददेसूदपणा  व क9पकता  

  - Eारंभ व शेवट आकष�क, रंजकता.    

  - Uहणी, वा!Eचार, यांचा योजकतेने वापर  

  - आकष�क शलै� व संवाद  

  - (वराम}च/हांचा यथायो>य वापर  

  - ताCपय�  

  वर�ल सव� घटकांचा सारासारपवू�क �वचार क_न गुणदान करावे  

 आ) खाल�लपकैX कोण�याह� एका �वषयावर पV 1लहा. (1लफाफा आव!यक) 5 

  पV लेखनासाठd आव!यक बाबी  

  4दनांक पYा;या वर;या डाFया कोपyयात 7लहावा.  

  मायना - gयांना पY पाठवायचे Cयांना डावीकडे संबो}धत करावे.  

  (वषय- मोज!या शfदात असावा.  

  मजकूर - मजकूर (वषयाशी संब}ंधत Yोटक व नेमका असावा, समप�क, मुददेसूद रचना, पा9हाळ नसावे, भाषा Fयावहाsरक व भारद5त 

असावी. 

 

  शेवट व 5वा]र� - पYाचा शेवट करताना डावीकडील खाल;या कोपyयात पाY पाठवणाyयाची 5वा]र� व पCता.  

 


