
Prelim Exam 

 Class 10th 

Subject : Marathi                                                                                                       Marks : 80 

कृतीपि केसाठी सूचना :-     

(१) सूचनेनुसार आकलनकृती व ाकरण यांमधील आकृ ा काढा ात.   

(२) आकृ ा पेननेच काढा ात.  

(३) उपयोिजत लेखनातील कृतीसाठी (सूचना, िनवेदन) आकृतीची आव कता नाही. तसेच या कृती िल न घेऊ नयेत 
.   

(४) िवभाग ५ - उपोयोिजत लेखन .५(अ) (२) सारांशलेखन या घटकासाठी ग  िवभागातील .१(इ) अपिठत उतारा 
वाचून ा उता याचा सारांश िलहावयाचा आहे.  

(५) ता, नीटनेटकेपणा व लेखनिनयमानुसार लेखन यांकडे जाणीवपूवक ल  ावे .   

िवभाग १ : ग  

.१ ला) अ )  उता या ा आधारे सूचनेनुसार कृती करा.   

(१) उ रे ते िलहा .                                                                                                                                            (२) 

(१) पंतांना खा ी होती  

(२) मंडळी ं ा श ीने पंतांना भीती वाटत होती.  

पंधरवडाभरात फ  दोन वेळाच साखरभात झाला. एकदा सोकाजीने चो न काळंबीभात चारला खाल ा 
मज ावर ा  भाउजी पसरटवारांनी एकदा नागपुरी वडाभात पाठवला होता. एवढे अपवाद वगळ ास भाताला श 

नाही केला. ामुळे मु ातः  चरबीयु  े शरीरात कमी गेली. माझा एकूण िन य पा न चाळीत ा मंडळीचें 

आदर दुणाव ाचे मा ा सू  नजरेतून सुटत   न ते.जी मंडळी माझी, मा ा डाएटची आिण उपासाची चे ा करत 

होती ांनीच "पंत, फरक िदसतो हं! " अशी कबुली ायला सू वात केली.   

        जनोबा रे ांसार ा अ ंत कुजकट शेजा यालाही "पंत , भलतेच काय हो रोडावलेत." असे मा  करावे लागले. 

मंडळी ं ा श ीने मला भीती वाटत होती  ती एकाच गो ीची णजे मूठभर  मांस वाढ ाची ; पण असली तुरळक 

तारीफ एकूण मी चाल ासारखा न तो .  

   इत ा असामा  मनोिन ह आिण िज ािनयं णानंतर कमीत कमी वीस ते पंचवीस पौडांनी तरी माझे वजन घटले 
पािहजे अशी माझी खा ी होती. व ा खा ीने  मी आम ा ऑिफससमोर ा वजना ा यं ावर पाय ठेवला आिण 

आणेली टाकून ितकीट काढले . मिह ापूव  याच यं ाने माझे वजन एकशे ए ाऐशंी पौडं दाखवले होते.एक मिह ाचा 
उपास, िनराहार, शा ो  आहार, दोरीवर ा उ ा इ ादी उ  साधना के ावर  आज ितिकटावर वजन.....    

  िमिनटभर माझा िव ासच बसेना . एकशे ा व पौडं आिण भिव  होते : "आप ब त समजदार और गंभीर है! "   

ह ी मी वजन आिण भिव  या दो ी गो ीची िचंता करायचे सोडून िदले आहे आिण िवशेषतः  डाएट ा आहारी तर 
या ज ात जाणार नाही. छे, छे, वजनाचा माग भल ाच काटयातून जातो.   

(२) आकृती पूण करा .                                                                                                                            (२) 

पंतां ा उ  साधनेचे घटक 

 

 

 

 

 

 



(३) मत :- उपास क नही पंतांचे वजन वाढ ामागचे कारण कोणते असावे असे तु ाला वाटते.    (३) 

.१ ला) आ)  उता याचा आधारे सूचनेनुसार कृती करा.    

(१) आकृती पूण करा.             (२) 

  वािघणी ा िप ांचे संभा  श ू     

 

वाघीण रा ीच िप ांना ना ाकाठ ा जांभळी ा दाट झुडपात लपवून िशकारीसाठी गेली होती. या प रसरात दुसरे 

नर वाघ,िबबळा, रानकु ी अशा िप ां ा संभा  श ूंचा राबता होताच . ामुळं ितला ही खबरदारी घेणं आव कच 

होतं. वाघां ा लहान िप ांना इतर भ कांपासून खूपच धोका असतो . ामुळं वाघीण िप ा ा सुर ेब ल भलतीच 

द  असते. आता ती रा भर जंगलात िफ न िप ांजवळ परत आली होती. आईची हाक ऐकताच अजूनवर दडून 

बसलेली िप ं खेळकरपणे ित ाकडं झेपावली होती. तेव ात ना ा ा डावीकड ा िवरळ  बांबंूमधून  मला 
वाघीण येताना िदसली.ती  सरळ पा ाजवळ आली  आिण वळून पा ात बसली . रा भर ा वाटचालीनं  थकून ती 
िव ांती घेत होती ; पण िप ां ा उ ाहाला आई बघताच उधाण आलं होत. ांतील एका िप ानं तर वािघणीचया 
पाठीवरच उडी घेतली ; पण ितथून घसर ानं ते धपकन पा ात पडलं. तोडंावर पाणी उडताच वािघणीनं मंदपणे 

गुरगु न नापसंती  केली ; पण िप ांना ा ाशी काहीच देणं - घेणं न तं . ांचा आई ाभोवती जबरद  

दंगाधोपा सु  झाला.    

    साधारणतः  कु ापे ा लहान आकाराची ही पाच मिह ांची िप ं  होती. या वयात लहान मुलं जशी खेळकर 

असतात, तशीच ही खेळकर होती. एकमेकांचा पाठलाग करणं , मारामारी करणं , पा ात उ ा घेणं असे खेळ सु  

झाले. म ेच आई वळून एखा ा िप ाला मायेने चाटत होती. थोडा वेळ बस ावर ती पटकन उभी रािहली. डोकं 

वळवून ितनं  हळूच 'ऑ$व$' असा आवाज केला. हा िप ांना मागं  ये ाब लचा इशारा होता. लगेच वळून ती 
चालायला लागली.   

(२) चौकट  पूण  करा .            (२) 

(१) वािघण कशाब ल द  असते. 

(२) िप े वयाने ऐवढी होती.   

(३) मत :- डायरी िलिहणे हा छंद ेकाने जोपासावा, यािवषयी  तुमचे मत िलहा.    (३) 

.१ला ) (इ) उता या ा आधारे सूचनेनुसार कृती करा.    

(१) आकृती पूण करा .             (२)   

कमळाचे फुल यांचे तीक आहे. 

 

 

भारतात आढळणा या िविवध कार ा संुदर , सुगंधी फुलांपैकी कमळा ा फुलाला भारताचे रा ीय फुल 

णून ओळखले जाते. या फुलाला हे थान ा  हो ामागे अनेक कारणे आहेत . कमळ णजे पािव ाचे दशन 

घडवणारे , सौदंयाची मु  उधळण करणारे , शुभाचे , शालीनतेचे ानाचे व शांतीचे एक तीक होय. या कमळां ा 
असं  पाक ांतून एका तेचे दशन घडून येते. या सव गुणवैिश ांमुळे   

संिवधानात कमळाला रा ीय फुलाचा दजा दे ात आला आहे . िचखलात ज णा या कमळाची पाने पा ावर तरंगत 

असूनही पा ाचा एक थबही ा ा पानांवर  िटकत नाही. जणू ती पाने मानवाला मोहांनी भरले ा दुिनयेत रा नही 
मोहांपासून दूर राह ाचा सुरेख संदेश देत असतात. जीवन जग ाकरता या फुलाकडून िमळणार हा स ा मोलचा 
ठरतो . 

(२)[१] चौकाट  पूण करा .                                                                      (१) 

(अ) भारताचे रा ीय फुल  

(ब ) कमळाचा ज  येथे होतो.  

 



[२] एका वा ात उ र िलहा.          (१) 

(१) कमळाची पाने मानवाला कोणता संदेश देतात?  

                                                                 िवभाग -२ प   

.२रा ) अ) किवते ा आधारे िदले ा सूचनेनुसार कृती करा.   

(१) चौकटी पूण करा .            (२)   

[१] कवीने झाडाला िदलेली उपमा    

[२]  णभर  िहरवेगार होणारे  

[३] शरीरभर फुटते  

[४] झाड यांना कवेत घेते  

  

झाड बसते ान थ ऋषीसारखं मौन त 

धारण क न तप या करत..... 

प ी झाडांचे कुणीच नसतात 

तरीही झाड ांचं असत 

मुळावर घाव घातला तरी मुकाट  सहन करते 

झाडां ा पानाव न वही ा पानावर 

अलगद उतरतात दवांचे टपोरे थब 

झाडाकडे टक लावून पािहलं तर 

शरीरभर िवरघळतो िहरवा रंग 

र  होते णभर िहरवेगार 

आयु  होतं नुक ाच खुडले ा फुलासारखं टवटवीत 

झाडाचे बा  सरसावलेले असतात मुसािफ़राना कवेत घे ासाठी 

पानझडीनंतर झाड पु ा नवीन व  धारण करतं 

न ा नवरीसारखं 

झाडाला पालवी फुट ावर फुटते शरीरभर पालवी 

अन झटकली जाते मरगळ 

प ां ा मंजुळ नादात झाडांचीही जीवनाचं 

एक संथ गाणे दडलेले असते 

हसावं कसं सळसळ ा पानासारखं 

मुळावं मुरावं कसं  तर? झाडासारखं घ  पाय रोवीत 

जगावं कसं तर ? िहरवंगार झाडासारखं 

रोजचं िचंतन करावं कसं तर झाडासारखं! 

 

 



(२) एका वा ात उ रे िलहा.          (२)   

[१] झाडा ा मुळावर घाव घात ावर ाची िति या काय असते?  

[२] झाड पु ा नवीन व  कधी धारण करते ?  

 

(३) खालील श ांचे अथ िलहा.          (२)   

(१) मुकाट            (२) मरगळ    

(३) झाड               (४) मुसािफर    

(४) जगावं कसं तर? िहरवंगार झाडासारखं. या ओळीचंा तु ाला कळलेलं अथ िलहा.     (२)   

(आ) खालील दोन किवतापैकी कोण ाही एका किवतेसबंधी िदले ा मु ां ा आधारे कृती सोडवा .  

औ ण िकंवा दोन िदवस   

मु े  :-  

(१) ुत किवतेचे कवी/किवय ी          (१) 

(२) ुत किवतेचा िवषय           (१) 

(३) ुत ओळीचा सरळ अथ िलहा.         (२)   

औ ण => "जीव ओवाळावा तरी जीव िकती हा लहान  

              तु ा शौयगाये पुढे, ाची केवढीशी शान ;"   

िकंवा 

दोन िदवस :- शेकडो वेळा चं  आला ; तारे फुलले रा  धंुद झाली  

                  भाकरीचा चं  शोध ात िजंदगी बरबाद झाली   

(४) ुत किवता आवड ाचे वा न आवड ाचे कारण         (२)   

(५) ुत श ांचा अथ िलहा.          (२)   

औ ण   िकंवा                      दोन िदवस    

(१)                      (१) िज़ंदगी   

(२) साम                  (२) शेकणे   

(३) आसवं                   (३) बरबाद   

(४) राखण                   (४) साहा ास   

 

िवभाग :- ३ थूलवाचन 

.३ रा) खालीलपैकी कोण ाही दोन कृती सोडवा.                                                                            (६) 

  

(१) " ाय इज द िलिमट" ही प र थती क ा िनमाण होऊ शकते ते पाठा ा आधारे िलहा.  

(२) पणती ा उदाहरणातून 'जाता अ ाला' या किवतेत  झालेला िवचार  करा.  

(३) टीप िलहा.  

ु ी कोशाचे काय .  



िवभाग ४:- भाषा ास 

.४ था ) अ) ाकरण घटकावर आधा रत कृती .   

(१) खालील वा ाचा कार ओळखा .          (२)   

(अ) आयु ात नेहमी सफल ा , यश ी ा .   

(आ)  आपण आईबाबां ा इ े माणे वागावे.    

(२) कंसातील  सूचनेनुसार वा  पांतर करा.         (२)   

(अ) ाने थरथर ा हातांनी मला नम ार केला. ( ाथ  करा)   

(आ) इथले िश क मनानं खूप ीमंत होते. ( उ ाराथ   करा. ) 

(३) खालील वा चारांचा अथ सांगून वा ात उपयोग करा. (कोणतेही दोन)    (४) 

(१) आजव करणे :-  

(२) झोकून देणे :-  

(३) गौरव वाटणे :-  

(आ) भािषक घटकांवर आधा रत कृती .  

(१) श संप ी :-   

[१] खालील श ांचे समानाथ  श  िलहा.          (१) 

{१} अहोरा                         {२} स ा     

[२] खालील श ांचे िव ाथ   श  िलहा.        (१) 

{१} न ा                           {२} देशी    

[३] श समूहाब ल एक श  िलहा.         (१) 

{१}  न बोल ाचा िनयम :-   

[४] वचन बदला .           (१) 

{१} दगड              {२} पैसा    

(२)  लेखनिनयमानुसार  लेखन   

(१) खालील वा े लेखनिनयमानुसार िलहा.        (२)    

[१] कवीवय नारायण सुव खूप सभा , संमेलन गाजवत.  

[२]उतम नागरीक कुणाला णावे ?   

(३) िवरामिच े  

खालील वा ात यो  िवरामिच ांचा उपयोग करा.       (२)   

{१} फारच भयंकर क ना करता येणार नाही असा भयंकर अपघात झाला असता  

 

 

 

 



िवभाग -५ उपयोिजत लेखन 

.५ वा ) अ) खालील कृती सोडवा.                                                                           (६) 

 

(१) प लेखन  

खूशखबर!  खुशखबर !  खुशखबर ! 

दहावी - बारावी ा िव ा ासाठी 

खुशखबर ! 

बोडा ा परी ेनंतरचा  मप रहार 

िवशेष का ीर सहल 

१२ एि ल ते १९ एि ल 

संपक : ' सुयोग सहल ' महा ा गांधी  पथ , मंुबई 

मोबाइल : ********२१ 

                                                         

तुम ा मैि णीला ित ा विडलांनी        ोती कॅटरस  यां ाकडे सहलीसाठी  पािकटबंद खा पदाथाची 

सहलीत  सहभागी हो ाची               िकंवा          मागणी तुमचे गट मुख नोदंवत आहेत , अशी क ना करा. या  

परवानगी ावी , णून ित ा         खा पदाथचे मागणी प  तयार करा.   

विडलांना तु ी िवनंती करणारे 

प  िलहा       

 

िकंवा 

(२)  सारांशलेखन   

िवभाग -१ ग  (इ) ( . .१ इ) मधील अपिठत उता याचे १/३ एवढा सारांश तुम ा श ात िलहा.  

(आ) खालीलपैकी कोण ाही दोन कृती सोडवा :        (१0) 

(१) जािहरातलेखन  

[१] पुढे िदले ा िवषयावर आकषक जािहरात तयार करा.  

      उ ाळी िशिबराचे आयोजन    

(२)  बातमीलेखन   

िदले ा श ाव न बातमी तयार करा.  

शाळा ----कोरोना----मोबाईल ------ िश ण सु --- अ ास म ----सम ा    

(३) कथालेखन  

खालील मु ां ा आधारे कथा िलहा.  

ओम नावाचा त ण --- साधारण जीवनशैली------- अडगळीतील व ू ----- क नाश ीचा वापर ----- जोडणी ---- 
शेतीसाठी उपयु  यं  िनम ती ----- उपयोग ----- रा ीय रावर पुर ार ा  ---- बोध .  

 



 

(इ) लेखनकौश            (८) 

खालील लेखन कारांपैकी कोणतेही एक कृती सोडवा .    

(१) संग लेखन  

पुढील मु े  वाचा िदले ा संगाचे वणन करा.  

 

                  सवाचा सहभाग      माझी शाळा                             शाळेला मैदान न ते  

 

 

       माझा अनुभव                   मी केलेले मदान  मदानाने मैदान तयार  करणे    

 

                       मदानाचा आनंद                   मदानाची आखणी     

     शाळेला मैदान िमळाले      

(२) आ कथा   

पुढील मु ातील घटक तुम ाशी बोलत आहे .अशी क ना क न ा घटकाचे आ कथा िलहा.  

    बागेची िनगा          ागत    

 

 ता                                 बागेचे आ कथा          औषधी वन ती    

 

                   खा पदाथ        रंगीबेरंगी फुले    

                                                         प ी, कीटक, फुलपाखरे    

(३) वैचा रक     

  

   नाग रक कोणाला णावे ?     तः ची कत  ओळखणे 

 

 

 िविवध ह  िमळने                        जबाबदार नाग रक     घटनेतील त ांशी सुसंग वागणे  

 

 

जबाबदार नाग रक कोण?     लोकशाही जीवनशैली जपणे  

 

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

 

 


