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वभाग ‘अ’
1.

खाल ल उतारा काळजीपव
ू क वाचा व

यावर आधा रत

वचारले!या

"नांची उ तरे

पयायांमधन
ू &नवडा. (कोणतेह ५)
नसगापे ा

मोठा

श क

5
जगात

कोठे ह

नाह .

नसग

माणसाला

चंतनशील बनवतो या या लेखी " येक सजीव मह वाचाच असतो.
एक मन&ु य अखंड जेवतो आ)ण दस
ु रा सतत उपाशी राहतो हे
कधीच मंजरू नाह . एक मन&ु य दस
ु /याचा मालक होऊ शकतो, हे

नसगाला

नसगाला कधीच

मंजरू नाह . " येकजण 2वयंभू आहे . एखादं उं च वडाचं झाड केवळ आकारानं,
साम6यानं मोठं आहे , 7हणून

याचं मोल जुई या फुलांपे ा जा2त आहे असं नाह .

नसगाला जाती, धम मंजूर नाह त मी तु:यापे ा प;व< आहे हे सांग=यासाठ>
माणसांनीच धम, पंथ

नमाण केले.

नसगाला धम असलाच तर ‘जगा आ)ण जगू

Aया’ एवढाच असू शकतो.
नसगाची इतकEच अपे ा असते कE फुलं Fया सहजपणे फुलतात, सहज
रं ग धारण करतात, सहजतेने ;वक सत होतात, या"माणेच जीवन फुलावं. फुल=याचा,
बहर=याचा कुणाचा अ धकार कुणी Gहरावन
ू घेऊ नये. पा;वIया या कJपनेने

नसग

बंGद2त

यांनी

नाह .

माणसं

जर

पाखरासारखी

उडून

जाणार

असतील

तर

पाखरांसारखीच बेगमी करावी. ;पKया न ् ;पKया आपJया मल
ु ांनी कोणतेह क&ट न
करता जगावं इतकE संप ती का जमा करावी? या ;वशाल धरतीवर मालकE हOकांची
कुणी कंु पणे घालू नयेत.
1)

नसगाला कोणती गो&ट मंजूर नाह ?
अ) एक माणूस अखंड जेवतो व दस
ु रा संतत उपाशी राहतो.
ब) एक मन&ु य दस
ु रचा मालक होऊ शकतो.
क) नसगाला जाती, धम मंजरू नाह त.
ड) वर ल सव गो&ट .

2)

नसगासाठ> धम कोणता?
अ) मानवता धम

ब) Gहंद ू धम

क) जगा आ)ण जगू Aया

ड) )Sश ्चन व मिु 2लम धम

3)

नसगाची माणसाकडून कोणती अपे ा आहे ?
अ) फुलांइतOयाच सहजतने जीवन फुलावे.
ब) जीवन प;व< असावे.
क) माणसांनी चंता कV नये.
ड) माणसांनी पाखरां"माणे वागावे.

4)

A.

नसगात जई
ु या फुलाचे मोल वडा या झाडापे ा कमी नसते.

B. कारण- नसगात सव सजीव समान असतात.

5)

अ) ;वधान ‘A’ आ)ण ‘B’ दो[ह चक
ू .

ब) ;वधान ‘A’ बरोबर ‘B’ चक
ू .

क) ;वधान ‘A’ आ)ण ‘B’ दो[ह बरोबर.

ड) ;वधान ‘A’ चक
ू ‘B’ बरोबर.

‘साठवणक
ू करणे’ या अथाचा उता/यात आलेला श]द कोणता?
अ) 2वयंभू असणे

6)

ड) ;वक सत होणे

ब) बंGद2त

क) कंु पण

ड) चंता

‘ चंतनशील’ 7हणजे काय?
अ)

2.

क) मोल असणे

‘मO
ु त’ या श]दा या ;वV_द अथाचा उता/यात आलेला श]द कोणता?
अ) प;व<

7)

ब) बेगमी करणे

चंता करणारा

ब) श क

क) ;वचारवंत

ड) 2वयंभू

खाल ल उतारा काळजीपव
ू क वाचा व यावर आधा रत वचारले!या

श ्नांची उ तरे

पयायांमधन
ू &नवडा. (कोणतेह ५)
जेaहा एक घडवलेलं

5

शJप आपJयाला Gदसतं, तेaहाच ते घडलेलं असतं असं

नाह . ते आधी शJपकारा या मनात घडलेलं असतं, मनातJया मत
ू bला तो पाषाणातून
साकार करतो. तसेच मानवाचे 'नवी ;पढ '- कशी घडवावी, हे आपJया अंतमनात
कJपनाVपाने असतेच पण ती कJपनेतल मत
ू bसe
ु ा आता तपासन
ू बघायला हवी.
ह नवी ;पढ केवळ पोटाथb, डॉलरवंत aहावी gकंवा तुम या मनातJया " त&ठे ला
मू तमंत नमाण करणार असावी असं वाटत असेल तर गhधळ होईल. जे आज झाले
आहे त. पाषाणाला कोणी "iन ;वचारत नाह कE तुला कोणता आकार Aयावा? " येक
पाषाणाला शJपकाराला हवे तसे बनायचे नसेलह कदा चत, पण तो बोलू शकत नाह .
याला 2वतःचे मन नसते. पण आपल मल
ु ं ह दगड नाह त. मन, भावना संवेदना
असलेले सजीव आहे त. हे सजीव ‘जीव लावन
ू ’ समजून घे=याचा
याबाबत त ववे ता असणा/या जग" स_द
आवडतं. मायकेल अँजेलो हे

ण आला आहे .

शJपकाराचं एक उदाहरण मला

याचं नाव. नजर )खळवन
ू ठे वणारं

यांचं एक

शल ्प

पाहून मायकेलला एका र सकाने ;वचारलं, “aवा! अगद वेगळाच आकार, gकती सरु े ख
शJप! तु:या " तभेची कमाल आहे .” ;वनoतेने मायकेल 7हणाला, “गJलत करत
आहात तु7ह ! मी काह च केलं नाह खरं तर! मी या दगडा या pदयाला कान लावला

आ)ण याचं 7हणणं कान दे ऊन ऐकलं आ)ण तसं तसं करत गेलो. तो

याला हवा

तसा घडला मी फOत घड=याला मदत केल . तेवढं च काय ते माझं rेय!”
दगडाला कान लावणारा शJपकार ल ात sया. तुम या समोर रसरशीत नवी
;पढ

उभी आहे . या मल
ु ांचे तरल, बोलके, उ सक
ु तेन,े कुतुहलाने भरलेले डोळे पाहा

आ)ण यां या pदयाला कान लावा आ)ण हवे तसे घडायला यांना फOत मदत करा!
1)

2)

शJप घड=यापव
ू b ती "gtया कोठे सV
ु होते?
अ) शJपकारा या मनात

ब) पाषाणा या आकारात

क) बघणार या नजरे त.

ड) शJपा या मनात

नवीन ;पढ बuल या आपJया कोण या ;वचाराने गhधळ नमाण होईल?
A. ती केवळ पोटाथb aहावी.

B. डॉलरवंत aहावी

C. आपJया मनातील " त&ठे ला योwय aहावी
D. यापैकE कोण याह "कारची नाह

3)

4)

अ) ‘A, B, C’ योwय

ब) ‘A, B’ योwय

क) ‘D’ योwय

ड) ‘B’ आ)ण ‘C’ योwय

नवी ;पढ ‘पोटाथb होणे’ 7हणजे काय?
अ) भक
ु े ल असणे

ब) फOत पोट भर=यासाठ> काम करणार

क) लz असणे

ड) आळशी असणे

‘नवीन ;पढ या pदयाला कान लावणे’ 7हणजे काय करणे लेखकाला अपे{ त आहे ?
अ) यां या pदयाचे ठोके ऐकणे.
ब) यांची त]येत, आरोwय यांची काळजी घेणे.
क) यांचे मन, यांचे ;वचार समजून sयायचा "य न करणे.
ड) यांना "ेमाने जवळ घेणे.

5)

‘चक
ू ’ या अथाचा उता/यात आलेला श]द कोणता?
अ) गhधळ

6)

क) rेय

ड) दगड

वर ल प|र छे दात आलेले केवल"ोगी अaययाचे उदहरणअ) पण

7)

ब) गJलत
ब) aवा!

क) आ ता

आज आपJयासमोर कोणती ;पढ उभी आहे ?
अ) पोटाथb

ब) " त&ठा जपणार

क) रसरशीत नवी ;पढ

ड) पैशाला मह व दे णार

ड) आ)ण

3. क) सच
ू ने माणे उ तरे 4लहा. (कोणतेह -४)
1)

4

घराची वाट शोधताना पायांची वाट लागल .
(अधोरे )खत श]दां या जातींचा योwय पयाय नवडा)

2)

अ) सामा[य नाम, gtयापद.

ब) gtयापद, सामा[य नाम.

क) gtयापद, gtया;वशेषण.

ड) दो[ह सामा[य नाव आहे त.

खाल लपैकE योwय ;वधाने कोणती?
A. श]दां या जातींम_ये अaयय "कारांना अ;वकार 7हणतात.
B. कारण - या श]दां या जातींम_ये लंग, वचन, ;वभOती यां यामळ
ु े बदल होत
नाह .

3)

अ) ‘A’ बरोबर ‘B’ चक
ू .

ब) ‘A, B’ दो[ह बरोबर.

क) ‘A, B’ दो[ह चक
ू .

ड) ‘A’ चक
ू ‘B’ बरोबर.

मधरु ाला खाल ल श]दांमधन
ू भाववाचक नामे शोधायला मदत करा.
गोडवा, न9ता, 4म:, चपळ, लबाडी
अ) सव भाववाचक नामे आहे त.
ब) गोडवा, नoता, लबाडी ह भाववाचक नामे
क) गोडवा, चपळ, लबाडी ह भाववाचक नामे.
ड) चपळ, म< ह भाववाचक नामे.

4)

;वशेषनाम ----------------------अ) aयिOतवाचक

5)

असते.

ब) समह
ू वाचक

क) जा तवाचक

ड) ;वशेषण

खाल ल पैकE गटात न बसणारे वाOय कोणते?
अ) प ी झाडावर बसला.

ब) Gदaयाखाल अंधार झाला.

क) गावाबाहे र ज<ा भरल .

ड) तुटलेला पतंग खाल आला.

3. ख) सच
ू ने माणे उ तरे 4लहा. (कोणतेह ३)
1)

3

‘सवकाह तु:या मना"माणे घडेल.’ साधन
ू े राजाला आशीवाद Gदला .- या

दो[ह

वाOयांचा काळ ओळखा.

2)

अ) वतमानकाळ, भ;व&यकाळ.

ब) भ;व&यकाळ, वतमानकाळ

क) भ;व&यकाळ, भ;व&यकाळ

ड) भ;व&यकाळ, भत
ू काळ

संकटात सापडतो तेaहाच दे वाची आठवण होते. - या वाOया या भ;व&यकाल न
वाOयाचा पयाय शोधा.
अ) संकटात सापडू तेaहाच दे वाची आठवण होईल.
ब) संकटात सापडलो तेaहाच दे वाची आठवण झाल .
क) संकटात सापडतो आहोत 7हणून दे वाची आठवण होत आहे .
ड) संकटात सापडत होतो तेaहा दे वाची आठवण आल होती.

3)

महारा&€ात सवदरू भरपरू पाऊस पडू लागला. (या वाOयाचा वतमानकाळी वाOयाचा
योwय पयाय नवडा)
अ) महारा&€ात सवदरू भरपरू पाऊस पडेल.
ब) महारा&€ात सवदरू भरपरू पाऊस पडावा.
क) महारा&€ात सवदरू भरपरू पाऊस पडत आहे .
ड) महारा&€ात सवदरू भरपरू पाऊस पडला.

4)

माणसाने नेहमी माणस
ु कE जपावी. (या वाOयाचा भत
ू काल न वाOयाचा योwय पयाय
लहा)
अ) माणूस नेहमी माणुसकE जपेल.
ब) माणूस नेहमी माणुसकE जपतो.
क) माणूस नेहमी माणुसकE जपत आहे .
ड) माणसाने नेहमी माणुसकE जपल .

3. ग) सच
ू ने माणे उ तरे 4लहा. (कोणतेह ३)
1)

खाल लपैकE आ•ाथb वाOय कोणते?
अ) स य सदा बोलावे.
क) रोज नवीन काह तर

2)

3
ब) दे वा, मा:या पोराला यश दे !

शकले पाGहजे ना?

ड) आ7ह वगात शांतता राखतो.

नराश हो=याचे काय कारण? या वाOया या ;वधानाथb वाOयाचा योwय पयाय
खाल लपैकE कोणता?

3)

अ) नराश होऊ नको.

ब) नराश हो=याचे काह कारण असावे ना?

क) gकती ते नराश aहायचे!

ड) नराश हो=याचे काह कारण नाह .

फुकट Gदले तर कोण नको 7हणेल? या वाOया या ;वधानाथb नकारा मक Vपांतराचा
योwय पयाय नवडा.
अ) फुकट Gदले तर सवजण घेतील.
ब) फुकट Gदले तर सवा‚नाच हवे असते.
क) फुकट Gदले तर कोणी नको 7हणणार नाह .
ड) फुकट Gदले तर कोणालाह नको असेल.

4)

मोƒयांचा अनादर कV नये - ;वधानाथb होकारा मक वाOयाचा योwय पयाय नवड.
अ) लहानांचा आदर करावा.
ब) मोƒयांचा आदर करावा.
क) मोƒयांचा अनादर करावा.
ड) मोƒयांचा सादर करावा.

3. घ) सच
ू ने माणे उ तरे 4लहा. (कोणतेह २)
1)

2)

खाल लपैकE समानाथb श]दांची योwय जोडी कोणती?
अ) धेनु - धरती.

ब) उदक - उदर.

क) ऊब - आग

ड) "ण- " त•ा.

खाल लपैकE गटात न बसणारा श]द कोणता?
अ) मेघ

3)

2

ब) जल

क) घन

ड) पयोधर

खाल लपैकE गटात न बसणारा श]द कोणता?
अ)

म<

ब) रवी

क) भा2कर

ड) श<ू

4. क) सच
ू ने माणे उ तरे 4लहा. (कोणतेह २)
1)

2)

खाल लपैकE ;व„_दाथb श]दांची योwय जोडी कोणती?
अ) उ साह x आळस

ब) उप†व x न„प†वी

क) कEतb x " सeी

ड) मै<ी

x श<ु व

'दे शभOत' या श]दाच ;व„_द अथाचा योwय श]द नवडा.
अ) दे श"ेम

3)

2

ब) दे श†ोह

क) दे शवासी

ड) दे श†ोह

‘2तुती’ या श]दा या ;व„e अथाचा योwय श]द नवडा.
अ) कौतक
ु

ब) "शंसा

क) नंदा

ड) ि2थती

4. ख) सच
ू ने माणे उ तरे 4लहा. (कोणतेह २)
1)

खाल लपैकE भ[न लंगी श]दाचा पयाय ओळखा.
अ) सांडणी

2)

ब) लांडोर

क) कोकEळ

ड) संह ण

क) इं†धन&ु य

ड) तारांगण

क) ढग

ड) पाणी

लंग;वचारानस
ु ार गटात न बसणारा श]द ओळखा.
अ) प ी

3)

2

ब) आकाश

खाल लपैकE पिु Jलंगी श]द कोणता?
अ) नद

ब) सरोवर

4. ग) सच
ू ने माणे उ तरे 4लहा. (कोणतेह २)
1)

खाल लपैकE निiचतपणे एकवचनी श]द कोणता?
अ) भाऊ

2)

ब) कागद

क) Gदवस

ड) रा<

खाल लपैकE निiचतपणे अनेकवचनी श]द कोणता?
अ) वासV

3)

2

ब) कोकV

क) पाखV

ड) अrू

क) वाटा

ड) वाटे

'वाट' या श]दाचे योwय अनेकवचनी Vप कोणते?
अ) वाट

ब) वाˆया

4. घ) सच
ू ने माणे उ तरे 4लहा. (कोणतेह २)
1)

खाल लपैकE समास "कारां या आधारे गटात न बसणारा श]द कोणता?
अ) चौकशी

2)

2

ब) चौघडी

क) <ैलोOय

ड) ‰<दल

या समासाचा ;वŠह करताना ‘gकंवा, अथवा’ अशी ;वकJप दशक उभया[वयी अaयये
वापरल जातात, अथा या ‹&ट ने दोन पदांपक
ै E केवळ एकाच पदाची अपे ा असते
अशा समासाला

3)

--------------- समास 7हणतात. (|रका7या जागी योwय पयाय नवडा)

अ) वैकिJपक AवंAव

ब) समाहार AवंAव

क) इतरे तर AवंAव

ड) अaययीभाव

खाल ल श]दाचा समास ओळखा.
एकवीस अ) वैकिJपक AवंAव

ब) इतरे तर AवंAव

क) A;वगू

ड) अaययीभाव

5) खाल ल उतारा वाचन
ू

"नांची उ तरे 4लहा.

(कोणतेह ५)

5

मावशीच घर गावाबाहे र डhगरपाय6याशी. म_ये एक नद ह लागायची. पव
ू b ह
नद पा=यात उतVन चालत चालत पार करायला लागायची; परं तु आता कोकण रे Jवे
आJयाने रे Jवेचा छान पल
ू नद वर आला. पल
ु ा या एका बाजूने पायवाटह ठे वल होती.
या पल
ु ामळ
ु े आता जाणं- येण सोपं झालं होत. नरं जन अ•यासाची मनातJया मनात
उजळणी करत झपाझप चालला होता.

वाटे त याला भला मोठा दगड पडलेला Gदसला.

कुणीतर कामासाठ> घेतला असेल आ)ण प[
ु हा तसाच ठे ऊन Gदला असेल. नरं जनने तो
दगड उचलन
ू बाजल
ू ा ठे वला. याला लोकां या या बेgफकEर "व ृ तीचा भयंकर राग येई.
तु7ह

;वसरलात; पण दस
ु रा ठे चकाळून जीवाला मक
ु तो

7हणणं.

याच काय! असंच

याचं

नरं जन पल
ु ावर पोहचला तेaहा साडेनऊ वाजून गेले असावेत. आता नऊ

प[नासची गाडी येईल, धाडधाड आवाज करत Gदमाखात पल
ु ावVन जाईल. कोकण गाडी
gकती छान Gदसते; पण Gदसते न Gदसते तोच लगेच बोगAयात शरते. काय मजा येत
असेल नाह गाडीतून जायला? आपणह मोठे झाJयावर गाडीतून gफV, या ;वचाराने तो
हुरळून गेला.
१) नरं जन कोण या ;वचाराने हुरळून गेला?
अ) कोकण गाडीने gफर=या या
ब) शाळे त जा=या या
क) gफरायला जा=या या

ड) पल
ु ावVन gफर=या या

२) मावशीचे घर कुठे होते?
अ) शहरात

ब) नद gकनार

क) गावात

३) नरं जन मनातJया मनात कशाची उजळणी करत होता
अ) अ•यासाची

ब) iलोक पाठांतराची

४) नरं जनला वाटे त काय Gदसले

ड) डhगरपाय6याशी
?

क) भाषणाची

ड) पाKयांची

?

अ) रं गीबेरंगी फुले

ब) भला मोठा दगड.

क) मोठाल झाडे.

ड) पा=याचा साठा

५) कुणीतर कामासाठ> घेतला असेल आ)ण प[
ु हा तसाच ठे ऊन Gदला असेल.
(अधोरे )खत श]दाची जात ओळखा.)
अ) श]दयोगी अaयय

ब) उभया[वयी अaयय

क) केवल"योगी अaयय

ड) gtया;वशेषण अaयय

६) 'हुरळून जाणे' या वाO"चाराचा योwय अथ कोणता ?
अ) हताश होणे
ब) हतबल होणे
क) आiचय वाटणे

ड) मनोमन खप
ू आनंद होणे

"6) खाल ल क;वता वाचन
ू "iनांची उ तरे लहा.

(कोणतेह ५)
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या दे शा या मातीवरती अमच
ु ा रे अ धकार
नaया ;पढ चे, नaया यग
ु ाचे 2व•न कV साकारII
फुलामल
ु ांतून हसतो rावण
मातीचे हो मंगल तनमन
चैत[याचे gफरे सद
ु शन
शेतामधन
ु ी ;पकवू मोती, धन हे अपरं पार
या हातांनी यं< डोलते
rमशOतीचे मं< बोलते
उAयोगाचे चt चालते
आभाळावर उ tांतीचा घम
ु वू या ललकार
१) rावण कशातून हसतो आहे ?
अ) नद

ब) पवत

क) पाऊस

ड) फुलामल
ु ांतून

२) कोणाचे 2व•न साकार करायचे आहे ?
अ) नaया ;पढ चे

ब) कामगारांचे

क) r मकांचे

ड) कवीचे

क) तेजाचा

ड) उ tांतीचा

३) आभाळावर कशाचा ललकार घम
ु णार आहे ?
अ) मांगJयाचा

ब) चैत[याचा

४) 'उ साह' या श]दासाठ> कोणता श]द क;वतेत आलेला आहे
अ) यं<

ब) चैत[य

?

क) ललकार

ड) चt

५) आपला अ धकार कवीने कशावर सां गतला आहे ?
अ) उAयोगावर
६)

ब) शेतावर

क) आभाळावर

ड) या दे शा या मातीवर

मातीचे 'तनमन' कसे aहावे ?
अ) मंगल

ब) शe
ु

क) सग
ु ंधी

ड) चैत[यपण
ू

वभाग 'ब'
7. अ) खाल ल

"नांची एका वाBयात उ तरे 4लहा. (कोणतेह ३)

(3)

1) लेखक वाईला कशासाठ> गेले होते?
2) अ]दल
ु तपोवनात कधी जात असे?
3) बाबक
ू ाकांनी पंताना कोणता सJला Gदला?
4) लेखकांनी सं2कारक—† 7हणून कशाचा उJलेख केला आहे ?
5) सर्व ल लतकलांचा पाया कोणता?
7.

आ) रकाCया जागी योDय शEद 4लहून वाBय पण
ू 4लहा. (कोणतेह ३)

(3)

1) मी सट
ु केसमधील ------- शाल काढल .
2) पंधरवडाभरात फOत दोन वेळा ------- झाला .
3) अ]दल
ु 7हणजे तपोवनातील ि2<यांना, मल
ु ंना अगद ------ वाटे .
4) भावे सर आ7हाला ---------- शकवत.
5) नरं जन या व˜या प2
ु तकांचा खच ------- गु„जी करायचे.
7.

इ) खाल ल

"नांची उ तरे 40 ते 50 शEदांत 4लहा. (कोणतेह 1)

(3)

1) क;वतेने आपल कोणती वै श&ˆये सां गतल आहे त?
2) “मा:या बाबतीत तर आई ह माझी केवळ श क नaहती, तर माझे सव2व होती.”
हे ;वधान 2प&ट करा.
3) तुम या नजरे तून ‘अ]दल
ु चे’ aयिOत च< रे खाटा.
8. अ) खाल ल

"नांची एका वाBयात उ तरे 4लहा. (कोणतेह ३)

1) कवीने जवळचा म< कोणास 7हटले आहे ?
2) डोळे भVन पाहावे असे ‹iय कोणते?
3) चं†ाला कोणाची उपमा Gदल आहे ?
4) ह|रणी चंतत
े का आहे ?
5) घर घरातून कोण ज[म घेते असे कवीला वाटते?

(3)

8.

आ) रकाCया जागी योDय शEद 4लहून वाBय पण
ू 4लहा. (कोणतेह ३)
1) धडा™ या तोफातन
ू तझ
ु े पाऊल ----------------------

(3)

2) झोतभšीत शेकावे ----------------------, तसे आय&ु य छान शेकले गेल.े .
3) भक
ु े ले व सरावे ---------------------- हु7बरत धावे.
4) द ु नयेचा ;वचार हरघडी केला, अगा ---------------------- झालो.

.

5) जीव ---------------------- तर , जीव gकती हा लहान
8.

इ) खाल लपैकK कोण याह एकाचे संदभासाLहत MपNट करण करा.
1) नामा 7हणे मेघा जैसा,

2) तु:या शौयगाथेपढ
ु े

;वन;वतो चातक तैसा
8)

ई) खाल ल

(3)

याची केवढ शी शान

"नांची एका वाBयात उ तरे 4लहा. (कोणतेह २)

(2)

1) aयु पि तकोश 7हणजे काय?
2) अणुसंशोधनाचा पाया कोणी घातला?
3) लेखक डॉOटर अ नल काकोडकर यांना कोण या "gtयेवर काम कर=यास सांग=यात
आले?
9

खाल लपैकK कोण याह एका वषयावर &नबंध 4लहा.
1)

(8)

सय
ू मावळलाच नाह तर.....
मT
ु े - उजेडच उजेड --------- प6
ु Eत
ृ वीचे तापमान वाढे ल-------लोकां या वागणक
समानता नसेल----- सजीवांवर घातक प|रणाम ----- कालचt थांबेल.

2)

व ृ ाचे आ मव ृ त.
मT
ु े - नसगातील एक मह वाचा घटक --------एका छोˆया रोपटयापासन
ू
ज[म ---- व ृ ात „पांतर -------- हवा, पाणी, ऊन, पाऊस हे सवंगडी ----प›यांचा हOकाचा नवारा------- मानवाला आवाहन ----- व ृ तोड कV नका ----वृ

3)

लागवड करा.

मी पाGहलेला कब™डीचा सामना.
मT
ु े - एक मह वाचा खेळ ----- सामना कधी,केaहा झाला? एका संघात gकती
खेळाडू? ------- खेळाडूच
ं े कौशJय ------- साम[याचा शेवट.

10. अ)

खाल ल मU
ु यांVया आधारे गोNट 4लहून शीषक व ता पय 4लहा. (कोणतीह १)
(7)
लोभी माणूस - तपiचया - परमेiवर "सन ्न - एक वरदान दे णे - ‘सय
ू
मावळे पय‚त पळून परत येशील ततकE जमीन तुझी’ - लोभ वाढतो.- पळतच
राहतो - सय
ू ा2त होतो - शेवट थकून म ृ यम
ु ख
ु ी पडतो.- अ तलोभाचे फळ ता पय.
Xकंवा

श•ं याचे दक
ु ान - एक ह ती रोज दक
ु ानासमोVन नद ला जाणे ं ी रोज एक गुलाबाचे
श•ं या या दक
ु ानाजवळ थांबणे- दोघांत मै<ी होणे - शप
फूल दे णे - एके Gदवशी श•ं याने गंमत करणे - फुलातून सई
ु टोचणे - ह ती या
सhडेला टोचणे - ह ती नद वVन येताना सhडेत चखल आणणे - श•ं या या
कप™यांवर उडवणे - श•ं याला चक
ू समजणे. - ता पय.
10. आ) खाल लपैकK कोण याह एका वषयावर प: 4लहा. (4लफाफा आव"यक)

(5)

साGहल /स;वता नाडकणb, ;वनय ;वAयालय, नागपरू , येथन
ू शालेय " त नधी या
ना याने, माननीय आगार "मख
ु ,राFय प|रवहन मंडळ ,नागपरू यांना प<
लहून शाळे या सहल साठ> बस उपल]ध कVन दे =या;वषयी मागणी करणारे प<
लGहतो / लGहते.
Xकंवा
नीरज / नoता दळवी 240, सहकारनगर, परभणी येथन
ू आपJया राह या
भागात कचरागाडी नय मत येत नसJयाने, तtार करणारे प< नगरपा लका
परभणी यांना लGहतो / लGहते.

