
LITTLE FLOWER CONVENT HIGH SCHOOL, SOLAPUR. 

PRELIM - 2 
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ग  िवभाग 

.१ला खालील ांची उ रे उता या ा आधारे िलहा. 
साखरेत सवात अिधक कॅलरीज असतात, णून थम िबनसाखरेचा चहा सु  केला. पिह ा िदवशी िवशेष फरकही 
वाटला नाही. घरात साखरबंदी जाहीर केली. कुटंुबाला सारी िदवाळी ितखटािमठावर उरकायची स  ताकीद िदली. 
"मुलांसाठी णून काय गोडाधोडाच करायचं ते कर." एवढी सवलत ठेवली. पिह ा िदवशीच मला फरक जाणवायला 
लागला. भात अिजबात व  करणे अवघड होते, णून फ  पिहला भात आिण ताकभात ठेवून मधला भात व    केला. 
नुसती उघडलेली पालेभाजी खाणे कसे जमणार हा िवचार िकती पोकळ होता, याचा अनुभव ती खा ावर आला आिण 
नेहमी ा भाजीत 'ही' िनराळे काय करते याचा अजूनही अंदाज आला नाही. 
१) चौकट पूण करा.                                                                                                                                              (2) 
I) सवात अिधक कॅलरीज असतात.   -                   
II) कुटंुबाला सारी िदवाळी यावर उरकायची पंतांनी स  ताकीद िदली.  -  
२) एका वा ात उ रे िलहा.                                                                                                                              (2)        
I) पंतांनी घरात कोणती बंदी जाहीर केली? 
II) पंतांनी कोणता भात व  केला? 
३) चूक की बरोबर ते िलहा.                                                                                                                              (2) 
I) भात अिजबात व  करणे सोपे होते. 
II) पिह ा िदवशी िवशेष फरकही वाटला नाही. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

.२) खालील ांचीउ रे उता या ा आधारे िलहा. 
ता. २७ मे १९९७, वेळ - सकाळी ६ते ९.३०, कोळसा प र े , ताडोबा - अंधारी ा  क , चं पूर. 
 आज पहाटेच कोळसावन िव ामगृहातून बाहेर पडलो. गावातून टोगें वनर क आिण ांचा सहकारी वनमजूर येताना 
िदसले. वनर क येताच आ ी डावीकडं जाणारा झरी र ा धरला. समोर चालणारा वनमजूर अचानक थबकला. मी 

ाथक नजरेनं पािहलं, तर ानंर ाकडं बोट रोखलं. नुक ाच गेले ा एका मो ा िबब ाची ताजी पावलं ितथं 
उमटली होती. हा एक नर असून आ ी पोहोच ा ा तासाभराआधीच इथून गेला असावा. मी चौफेर पािहलं; पण मला तरी 
काही िदसलं नाही. 
 
१) आकृतीबंध पूण करा.                                                                                                                                      (2) 
I) प र े  -------- 
II) वेळ----------- 
 २) चौकट पूण करा.                                                                                                                                               (2)                                                                                                               
लेखका बरोबर होते.     
३) एका श ात उ रे िलहा.                                                                                                                                  (2) 
I) लेखकाने कोणता र ा धरला? 
II) कोणाची ताजी पावलं ितथं उमटली होती? 
  



प  िवभाग 
खालील किवते ा आधारे िदले ा सूचनेनुसार कृती करा. 
'तुझी िवजयाची दौड , डोळे भ न पहावी; 
 डो ातील आसवांची, ोत ोत पाजळावी.' 
१) रका ा जागा भरा.                                                                                                                                    (2) 
I) तुझी िवजयाची दौड......... भ न पहावी. 
II) डो ातील आसवांची ोत ोत................. 
२) चौकटी पूण करा.                                                                                                                                           (2) 
  I) यांची ोत पाजळावी............ 
  II) डोळेभ न पहावी अशी.......... 
३) खालील श ांचे अथ िलहा.                                                                                                                            (2) 
I) िवजय......... 
 II) पाजळणे....... 
 

.४) खालील किवते ा आधारे िदले ा सूचनेनुसार कृती करा. 
फुला मुलांतून हसतो ावण, मातीचे हो मंगल तनमन। 
 चैत ाचे िफरे सुदशन, शेतामधुनी िपकवू मोती, धन हे अपरंपार।। 
१) श  जाल पूण करा.                                                                                                                                       (2) 
I) ावण यां ामधून हसतो --  
२) चूक की बरोबर ते िलहा.                                                                                                                             (2) 
I) रानावनातून हसतो ावण 
II) चैत ाचे िफरे सुदशन 
३) एका श ात उ रे िलहा.                                                                                                                           (2) 
I) चैत ाचे काय िफरे? 
II) शेतामधून काय िपकवू? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



थूलवाचन 
.३रा-अ) खालील ांची एका वा ात उ रे िलहा.                                                                                    (2) 

१)अनुसंशोधनाचा पाया कोणी घातला?  
२)मोठे होत असले ा मुलांनो या पाठात लेखकाने कुठले  दोन अनुभव सांिगतले? 
२) रका ा जागा भरा.                                                                                                                                  (2) 
I)....... क  शकता हे आधी दाखवा मग इतरांना सांगा. 
II)....... ही सं था आता चंड मोठी आहे. 
आ) खालील ांची एका वा ात उ रे िलहा.                                                                                                (2) 
I)अ ाला जाताना कोणाचे डोळे पाणावले? 
II) अंधाराम े कोण बुडून जाईल? 
२) कोण ते िलहा.                                                                                                                                              (2) 
I)तेजोमय----- 
II) पुढती येणारी------ 
३) उ र िलहा                                                                                                                                                   (1) 
जाता अ ाला या किवतेत कोण ा दोन तीकांचे वणन केलेले आहे?              
  



                                             

िवभाग४     ाकरण 
. ४था- ाकरण घटकावर आधा रत कृती. 

१) खालील वा ाचा कार ओळखा.                                                                                                                (2) 
I) माझे आजोबा आज गावी गेले. 
II) िकती सोपी किवता ही! 
२) कंसातील सूचनेनुसार वा  पांतरण करा.                                                                                               (2)                                                                                                                          
I) काही उपयोग होणार नाही ाचा.( ाथ  करा) 
II)  तु ा शाळेत मराठी िदन साजरा करतात! ( आ ाथ  करा) 
३) खालील वा चारांचा अथ सांगा.                                                                                                           (2) 
I)चेहरा पडणे  
II)हातभार लावणे 
४)खालील श ांचे िव ाथ  श  िलहा                                                                                                        (1) 
I)गरीब 
II)लहान 
५)खालील श ांचे वचन बदला.                                                                                                                     (1) 
I) रंग  
II)च र  
६)खालील श ांचे िलंग बदला.                                                                                                                      (1) 
I) बहीण  
II)गाय 
७)श समूहाब ल एक श  तयार करा .                                                                                                        (1) 
 साखर घालून केलेला भात...... 
८)खालील श  शु  क न िलहा.                                                                                                                   (1) 
कजबाजा र..... 
९) खालील िवरामिच ांची नावे िलहा.                                                                                                          (1) 

I) (.) 
II) (?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
५वा) प लेखन                                                                                                                                 (5) 

खालील कृती सोडवा 

खालील िनवेदन वाचा व कृती सोडवा 

सुवणसंधी सुवणसंधी 

 

अ र पु कालय राजापेठ अमरावती 

आयोिजत 

“मराठी भाषा संवधन पंधरवडा” 

अंतगत 

“सुलेखन कायशाळा” 

थळ संत ाने र सभागृह अमरावती 

िदनांक १२-०२-२१  ते िदनांक २७-०२-२१ 
वेळ सकाळी ११ ते दुपारी २ पयत 

 
िकरण / िकरण कुमार बेलसरे 
िव ाथ  ितिनधी या ना ाने 

 

 

िकंवा                                 

 

 

शाळेतील वग दहावी ा िव ा ाना 
सहभागी क न  घे ासाठी कायशाळा 
आयोजकांना िवनंती करणारे प  िलहा 

सुलेखन कायशाळेत तुम ा वगिम  
मैि णीने िवशेष ािव  िमळवले ाब ल 

ाची ितचे अिभनंदन करणारे प  िलहा 


