		MODEL ACTIVITY SHEET (3)
MY ENGLISH COURSEBOOK
(THIRD LANGUAGE) (LL)

Time – 3 Hours		
Date –			
			

Std – X
Marks – 100

SECTION I : LANGUAGE STUDY

					
Q.1 (A) Do as directed.				

(16 Marks)

(1) Fill in the blanks with a missing letter in each word.		

02

		

(i) vill_ge

(ii) dre_m

(iii) eq_al

(iv) mon_h

(2) Copy the sentences correctly.			
		

(i) The bird has flown!

		

(ii) Where did you disappear?

(3) Put the following words in alphabetical order.		
		

(i) life, humour, deaf, mad.

		

(ii) concept, case, cute, clad.

(4) Punctuate the following.			
		

(i) is that so said mrs srivastava

		

(ii) she smiled a beggar changed my life.

02

02

02

(5) Make four words (minimum of 3 letters each) using the
		 letters in the word ‘granddaughter.’			

02

(6) Spot the error and rewrite the correct sentences.		

02

		

(i)

The young seagull were alone on his ledge.

		

(ii) I could not believed it.

(7) Write the related words as shown in the example.		

02

country
growing

		
(8) Complete the word-chain of ‘verbs’. Add four verbs, each
		 beginning with the last letter of the previous word.		
		speak

1

02

(B) Do as directed.				

(04 Marks)

(1) Make meaningful sentence by using the phrase ‘in a flash’.

01

(2) Add a prefix or suffix to make new words. Pick the root words
		 and use any one of it in your own sentence.		

02

		

(i) complete

(ii) lucky

(3) Add a clause to expand the sentence meaningfully.		
		

01

(i) I saw an injured boy.

SECTION II : TEXTUAL PASSAGES
Q.2 (A) Read the following passage and do the activities.		

(10 Marks)

(A1) Find the correct alternative for the following questions.		

02

(1) What does the word ‘Bholi’ mean?
		

(i) angry

(ii) foolish

(iii) simpleton

(iv) sad

(2) At what age Bholi had an attack of small pox?
		

(i) six

(ii) two

(iii) ten

(iv) nine

(iii) Mangla

(iv) Sulekha

(3) What was the real name of Bholi?
		

(i) Radha

(ii) Champa

(4) Who was not healthy and strong in Ramlal’s famliy?
		

(i) Radha

(ii) Bholi

(iii) Mangla

(iv) Champa

Her name was Sulekha but since her childhood everyone had been calling
her Bholi the simpleton.
She was the fourth daughter of Numberdar Ramlal. When she was ten months
old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part
of her brain. That was why she remained a backward child and came to be known
as Bholi, the simpleton.
At birth the child was very fair and pretty. But when she was two years
old, she had an attack of small pox. Only the eyes were saved. But the entire
body was permanently disfigured by deep black pockmarks. Little Sulekha could
not speak till she was five and when at last she learnt to speak, she stammered.
The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked
very little.
Ramlal had seven children, three sons and four daughters and the youngest of
them was Bholi. It was a prosperous farmer’s household and there was plenty to eat
and drink. All the children except Bholi were healthy and strong. The sons had been
sent to the city to study in schools and later in colleges. Of the daughters Radha,
the eldest had already been married. The second daughter Mangla’s marriage had
also been settled Ramlal would think of third Champa. They were good looking,
healthy girls. And it was not difficult to find bridegrooms for them.
(A2) Complete the sentence. 				
Bholi talked very little because

2

02

(A3) Find the verb forms of the following from the passage.		
		

(i) mimicry		

(ii) settlement

		

(iii) speech		

(iv) marriage

(A4) (1) The child was very fair and pretty.
		 (Choose correct alternative to make it exclamatory.)		
		(i) What a fair and pretty the child was!
		

(ii) How a fair and pretty the child was!

		

(iii) How fair and pretty the child was!

		

(iv) How very fair and pretty the child was!

02

01

(2) It was not difficult to find bridegrooms for them.
		 (Rewrite the sentence and underline the infinitive.)		

01

(A5)		
		

02

Is it good to make fun of the child who can’t speak well?
Give reasons for your answer.			

(B) Read the following passage and do the activities. 		

(10 Marks)

(B1) Complete the sentences.				

02

(1) A tiny bird was rushing towards
(2) A heavy fire had broken out in the
(3) The speaker is appealing to globalise
(4) The tiny bird was going to
You may ask that - what can one person do? I would recall a story of my
childhood: A heavy fire had broken out in the forest. All the animals were running
away, including lion, the king of the forest. Suddenly, then he saw a tiny bird rushing
towards the fire. He asked the bird, “What are you doing?” To the lion’s surprise,
the bird replied “I am going to extinguish the fire.” The lion laughed and said, “How
can you do it keeping just one drop of water, in your beak?” The bird was adamant,
and she said, “I am doing my bit.”
Eighteen years ago, millions of individuals marched across the globe. And
demanded a new international law for the abolition of worst form of child labour,
and it has happened, we did it, millions of individuals did it.
Friends! We live in an age of rapid globalisation. We are connected through
high-speed Internet. We exchange our goods and services in one single global market.
Thousands of flights every day connect us from one corner to another corner of the
globe. But there is one serious disconnect and there is a lack of compassion. Let us
inculcate and transform these individuals’ compassion into a global compassion. Let
us globalise compassion.

3

(B2) Complete the following web.			

02

are living

are connected by

The people in this age
exchange

are connected through

(B3) Find the describing words from the passage for the following words.
(i)

globalisation

(ii)

bird

(iii)

Internet		

(iv)

disconnect

(B4) (1) He asked the bird, “What are you doing?” 		

02

02

		He asked the bird
		(Make it indirct.)
(B5) What will you do for our country?			

02

SECTION III : POETRY
Q.3 (A) Read the following stanzas and do the activities. 		

(5 Marks)

(A1) Choose the correct alternative and complete the sentences.
		

(i) According to the poet,

02

are brought by each new day.

			 (new beginnings / new endings)
		

(ii) We must decide to take the road which leads to

			 (great distress / great success)		
			

Each day brings new beginnings,

				
			

Decisions I must make.

I am the only one to choose

				
			

The road that I will take.

I can choose to take the road of life,

				
			

That leads to great success

Or travel down the darkened road,
That leads to great distress.

(A2) Complete the following web.			

02

The road of life
leads to
		
(A3) Name the figures of specch.			
(1) Decisions I must make
(2) Travel down the darkened road
4

01

(B) Poetry Appreciation. 				
Read the following poem and write an appreciation of it using
the points given below.
The Twins
In form and feature, face and limb,
		

I grew so like my brother,

		

That folks got taking me for him,

		

And each for one another.

		

It puzzled all our kith and kin,

		

It reached a fearful pitch;

		

For one of us was born a twin,

		

Yet not a soul knew which.

		

One day, to make the matter worse,

		

Before our names were fixed,

		

As we were being washed by nurse,

		

We got completely mixed;

		

And thus, you see, by fate’s decree,

		

Or rather nurse’s whim,

		

My brother John got christened me,

		

And I got christened him.

		

This fatal likeness even dogged

		

My footsteps, when at school,

		

And I was always getting flogged,

		

For John turned out a fool.

		

I put this question, fruitlessly,

		

To everyone I knew,

		

‘What would you do, if you were me,

		

To prove that you were you?’

		

Our close resemblance turned the tide

		

Of my domestic life,

		

For somehow, my intended bride

		

Became my brother's wife.

		

In fact, year after year the same

		

Absurd mistakes went on,

		

And when I died, the neighbours came

		
And buried brother John.
			
5

- Henry Sambrooke Leigh

(10 Marks)

•

Title				

01

•

Poet 				

01

•

Theme / Central idea (in 2 to 3 lines)			

02

•

Rhyme scheme				

01

•

Figures of Speech				

01

•

Special Features (in 3 to 4 lines)			

02

		

(Type of poem, imagery, implied meaning if any)		

•

Favourite line / lines				

01

•

Why I like / don’t like the poem			

01

SECTION IV : NON-TEXTUAL PASSAGE
Q.4 (A) Read the following passage and do the activities. 		

(10 Marks)

(A1) Fill in the blanks.				

02

(i) Symptoms of lead poisoning develop slowly after

.

(ii) Most cases of lead poisoning in the US occur among
		 who eat chips.
(iii) It is estimated that
		 in their blood.
(iv)

have potentially toxic levels of lead

were widely used for home interiors.

Most cases of lead poisoning in the US occur among children who eat chips of
lead-containing paint that have peeled off the ceilings and walls of old buildings.
Lead paints were widely used for home interiors until the 1940’s and in many city
slums, where buildings have been poorly kept 15 percent to 20 percent of the children
between the ages of one and five show evidence of lead ingestion. It is estimated
that 3 percent to 5 percent have potentially toxic levels of lead in their blood. In
large cities, hundreds of cases among children are reported each year, but it is
believed that the actual number may be much higher. In industries that use lead or
lead components, lead poisoning among workers is a potentially serious hazard, but
present control measures are so stringent that cases of industrial poisoning are rare.
Symptoms of lead poisoning develop slowly after several months of lead ingestion.
Early symptoms are mild diarrhea, anemia and irritability. As the level of lead rises
stupor and convulsions occur, often leading to death. The prevention of lead poisoning
is therefore of prime importance. An effective measure program includes making the
public aware of the danger, testing paint in dilapidated buildings, examining children
for evidence of lead ingestion and keeping children out of unsafe houses.
(A2) Complete the following web. 			

Ways to prevent
lead poisoning

6

02

(A3) Choose the correct option showing meaning of the underlined words
in the given sentences.				

02

(1) Lead paints were widely used for home interiors.
		

(i) commonly

(ii) specially

(iii) in small amount

(2) Present control measures are very stringent.
		

(i) simple

(ii) strict

(iii) flexible

(A4)		

Do as directed.				

(1) Lead paints were widely used. 			
		

(Rewrite the sentence beginning with ‘They..........’)

(2) It is estimated. 				
		 (Name the tense.)
(A5)		
		

01

Suggest fair effective measure programmes for the prevention
of lead poisoning. 				

Q.4 (B) Summary Writing 				
		 Read the passage given in Q. 4 (A) and write the summary
		 of it. Suggest a suitable title to your summary.

01

02
(5 Marks)

SECTION V : WRITING SKILLS
Q.5 (A) Letter Writing 				
		

(5 Marks)

Al or A2 Do any one of the following. 		

Suppose you are Ramesh / Pallavi Chavan. Read the advertisement given below
and attempt any one of the letters given below it.

TREE PLANTATION DRIVE
An initiative by Nagarpanchayat Renapur.
Let’s plant on 15th February, 2019 at government school, college, hospital,
streets and Nagarpanchayat.
Target

:

500 saplings

Duration :

1 day

Time

9:00 am to 5:00

:

Plant a tree on your birthday and watch it grow with you.
Come join us. Write to us for registrations voluntarily.
Address

:

Nagarpanchayat, Main Road, Renapur.

Advantages of tree plantataion
• Trees provide shade and fruits.
• Trees control soil erosion
• Trees provide habitat for wildlife
• Trees act as windbreak.
• Trees breathe in carbondioxide and give out oxygen
7

(A1) Informal letter
Write a letter to your best
friend
encouraging
him
to take part in the tree
plantation drive. Remind
him about his birthday on
the same eventful day. Tell
him the advantages of the
drive.

(A2) Formal letter
Write a letter to the organiser of
the event requesting him/her to
register your name as a volunteer.
Also enquire about the following
things.
types of trees
snacks / refreshment during the
event
certificate of the event
Add your own points

(OR)

•
•
•
•

(B) B1 Or B2 Do any one of the following. 			

(5 Marks)

(B1) Dialogue Writing 				
(1) Prepare a dialogue from the jumbled sentences.		
		

(a) Yes, I like to take part in science exhibition.

		

(b) Sure, I will.

		

(c) Do you like to participate in science exhibition?

		

(d) Then register your name.

(2) Complete the following dialogue.			

01

01

		A : Which games do you play in school?
		B :
		A : When do you play those games?
		B :
(3) Write a dialogue of minimum three meaningful exchanges on
		‘Family.’				
		

03

(OR)

(B2) Drafting a Speech. 				

05

Prepare a speech on ‘Adverse effects of pollution’. Use the following points.
You may also add your own points.
Reasons
• Industrial activities

Effects
• Environment Degradation

• Vehicles

• Deterioration of human health

• Garbage dumping

• Global warming

• Rapid urbanization

• Depletion of Ozone layer
• Infertile land

8

Q.6 (A) Information Transfer			
		

(5 Marks)

A1 OR A2 Do any one of the following. 		

(A1) Non-verbal to Verbal :			

05

Read the information given in the following table.
Write a paragraph based on it. Give a suitable title to it.
SUMMER

RAINY SEASON

WINTER

June to September

Climate

February to
May
very hot

October to
January
cold

Festivals

Fairs/melas

Gauri and Ganesh festival

Duration

cloudy chilly-cold

Work of farmers ploughing
field

sowing the seeds

Dipawali/
Dussehra
sowing seeds.

(OR)
(A2) Verbal to Non-verbal :				

05

Read the information given below and represent it in the form of
tree-diagram. Give a suitable title to it.
There are two classes of sugar: Natural sugar and Processed sugar. What
the common man uses is generally processed sugar.
Fructose, glucose and maple syrup are natural sugars. Maple syrup is very
popular in America. It can be purchased from health food shops. Another natural
sugar is honey, which is available in many forms and flavours. Processed sugar,
raw cane sugar, white sugar and soft brown sugar can be classified according
to the stages in the process at which they are produced in the refineries. Raw
cane sugar is an early stage in the process of making white sugar. It is of
two types – Barbados and Demerara. Soft brown sugar is made from either
raw cane or white sugar. White sugar is the most widely consumed sugar.
Sugar granules, icing sugar, cube sugar, castor are some of the vicious kinds
available in the market.
Q.6 (B) Expand the theme				

(5 Marks)

B1 or B2. Do any one of the following.
(B1) Expand the proverb ‘Health is wealth’.		

05

(OR)
(B2) Develop a story using following beginning. Suggest a suitable title.
Once there was a poor boy named Sumit. He had a rich friend Rohit.
They were

9

05

SECTION VI : SKILL DEVELOPMENT
Q.7 (A) Live English				

(5 Marks)

Write a review on any TV show that you like the most. Use the following
points in your write-up. You may also add your own points.
•

Name of the TV show

•

Timings of the show

•

Favourite characters

•

Language used

•

Type of the show

•

Reasons for your fondness of the show

(B) Translation				
(a)

Translate the following words into your medium of instruction.
(1) classmate		

(b)

(5 Marks)
01

(2) condition

Translate the following sentences into your medium of instruction.

02

(1) Reading books is my habit.
(2) A stitch in time saves nine.
(c)

Choose the sentences of your own medium of instruction and translate
them into English.				

(1) पोहणे हा चांगला व्यायाम आहे.
(2) प्रदुषण टाळा, आरोग्य वाचवा.
1. તરવું એ સારો વ્યયામ છે.
2. પ્રદૂષણ ટાળો, આરોગ્ય બચાવો.
(1) ಈಜುವುದು

ಉತ್ತ ಮ ವ್ಯಾ ಯಾಮವಾಗಿದೆ.

(2) ಪ್ರ ದೂಷಣವನ್ನು

ತಡೆಯಿರಿ ಆರೋಗ್ಯ ವನ್ನು

ಕಾಪಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಿ ರಿ.

1.  ورزش ہے/ تیراکی بہترین کسرت.
2.  صحت بچائیں،آلودگی سے بچیں.
2.  صحت....آلودگی سے پرہیز
کی ضمانت

1. ఈతకొటడ
్ట ం
2. కాలుష్యా న్ని

ఒక చక్క ని వ్యా యామం.
అరికట్టండి. ఆరోగ్యా న్ని

కాపాడుకొండి

(१) तैराकी उत्तम व्यायाम है ।
(२) प्रदूषण टालो, स्वस्थ रहो ।
***
10

02

मराठी (प्रथम भाषा) कुमारभारती इयत्ता-दहावी
² इयत्ता दहावीच्या प्रस्तावित आराखड्यानुसार नमुना कृतिपत्रिका क्र.३
वेळ- ३ तास								

एकूण गुण-१००

कृतिपत्रिकेसाठी सूचना
(१) सूचनेनुसार आकलनकृती व व्याकरण यांमधील आकृत्या काढाव्यात.
(२) आकृत्या पेननेच काढाव्यात.
(३) उपयोजित लेखनातील कृतींसाठी (सूचना, निवेदन) आकृतीची आवश्यकता नाही. तसेच या कृती
लिहून घेऊ नयेत.
(४) विभाग ५- उपयोजित लेखन प्र.५ (अ) (२) सारांशलेखन या घटकासाठी गद्य विभागातील प्र.१ (इ) अपठित
उतारा वाचून त्या उताऱ्याचा सारांश लिहावयाचा आहे.

(५) स्वच्छता, नीटनेटकेपणा व लेखननियमांनुसार लेखन यांकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे.
विभाग १ गद्य
पठित गद्य
प्र. १. (अ) उताऱ्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा.
		 (१) वैशिष्ट्ये लिहा.									
							
(i)
वसंतऋतूचा स्पर्श
......

०१

......

(ii)		 खालील वाक्यांच्या साहाय्याने गवताचे पाते आणि पिकलेले पान यांच्या वृत्तीतील
				 फरक स्पष्ट करा व तक्ता पूर्ण करा.
(अ) गोड स्वप्न बघणारे
(आ) स्वत:ला रसिक समजणारे
(इ) कर्णकटू आवाज सहन न होणारे
(ई) स्वत:ला उच्चपदस्थ समजणारे
गवताचे पाते

पिकलेले पान

(i)
(ii)

(i)
(ii)

1

०१

		 (२) चौकटी पूर्ण करा.									

०२

गवताच्या पात्याचे स्वभाव विशेष
.........

.........

.........

.........

		 हिवाळा नुकताच सुरू झालेला होता.

झाडावरून एकामागून एक पिकलेली पाने गळून पडू लागली.
पट...पट...पट...
त्यांचा तो पट...पट...असा कर्णकटू आवाज...
तो आवाज ऐकून धरणीमातेच्या कुशीत झोपी गेलेले एक चिमणे गवताचे पाते जागे झाले.
गिरक्या खात खात जमिनीवर येणाऱ्या एका पानाला ते म्हणाले,
‘‘पडता पडता किती कटकट करतोयस तू? तुझ्या या दंग्यानं माझ्या साऱ्या गोड गोड स्वप्नांचा
चुराडा झाला की!’’
पानाला राग आला. ते चिडून म्हणाले, ‘‘अरे जा! चिडखोर बिब्बा कुठला! मातीत जन्मून मातीतच
लोळणाऱ्या तुझ्यासारख्या क्षुद्र गवताच्या पात्याला आमच्या या उच्च वातावरणाची कल्पना कशी
येणार? हा दंगा नाही, बेटा! हे गाणं चाललंय! जन्मात कधी आ न करणाऱ्या तुझ्यासारख्या
अरसिकाला ते समजायचं नाही!’’ हे बोलता बोलताच ते पान पृथ्वीवर पडले आणि धरणीमातेच्या
कुशीत झोपी गेले.
ते पुन्हा जागे झाले, ते वसंताच्या संजीवक स्पर्शाने! त्या स्पर्शात विलक्षण जादू होती. त्या जादूने
आता त्या पानाचे रूपांतर गवताच्या चिमुकल्या पात्यात झाले होते. पुन्हा हिवाळा आला. थंडीने
कुडकुडत गवताचे पाते धरणीमातेच्या कुशीत लपू लागले-झोपू लागले. पण पुन:पुन्हा त्याची झोपमोड
होऊ लागली. जिकडे तिकडे झाडांवर पाने सळसळत होती...पट पट असा आवाज करीत पृथ्वीवर
पडत होती!
ते गवताचे पाते कपाळाला आठी घालून स्वत:शीच पुटपुटले, ‘काय ही हिवाळ्यातली पानं!
जीव खाऊन टाकला यांनी अगदी! केवढा हा कर्णकटू आवाज...छी छी छी! माझ्या साऱ्या गोड गोड
स्वप्नांचा चेंदामेंदा केला यांनी!’

		 (३) व्याकरण										
(i) अधोरेखित शब्दांची जात ओळखा.
(अ) धरणीमातेच्या कुशीत झोपी गेलेले एक चिमणे गवताचे पाते जागे झाले.
(अा) पिकलेली पाने झाडावरून गळून पडू लागली.
शब्द
...............

०१		

जात
...............

(ii) अधोरेखित शब्दाचे वचन बदलून वाक्य पुन्हा लिहा.				
     चिंतेने फक्त कपाळावरच्या आठ्या वाढतात.
		 (४) स्वमत- गवताच्या पात्यासारखा स्वभाव असणाऱ्या व्यक्तिबद्दल तुमचे मत लिहा.
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०१
०२

प्र. १. (अा) (१) परिणाम लिहा.									
(i) अरुणिमाचा ऑक्सिजन साठा संपल्याचा परिणाम .................

०१

				 (ii) चुकीचे विधान शोधा.
०१
अरुणिमाच्या मते........
(अ)  प्रयत्न निष्फळ ठरणे म्हणजे अपयश नाही.
(अा)  कमकुवत ध्येय म्हणजे अपयश.
(इ)    आयुष्यात चांगली व्यक्ती बनणे महत्त्वाचे.
(ई)    नशिबापेक्षा कर्तृत्वावर विश्वास ठेवावा.					
			
आता मी उतरू लागले होते. जेमतेम ४०-५० पावलांवरच माझा ऑक्सिजन साठा संपला...एक सांगू?
लक, भाग्य, किस्मत, डेस्टिनी असल्या भाकड शब्दांना मी नाही मानत; पण Fortune favours the braves
यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे...जेव्हा मी गुदमरू लागले, श्वास घेण्याचा प्रयत्न करू लागले, अगदी त्याच वेळी
एका ब्रिटिश माणसाने ओझे होते म्हणून फेकून दिलेला जास्तीचा एक ऑक्सिजन सिलिंडर आम्हांला दिसला. माझ्या 
शेरपाने तो चटकन मला अडकवला. सावकाश आम्ही त्या ‘डेथ झोन’मधून सहीसलामत खाली उतरलो. वर
चढण्यापेक्षा खाली उतरताना होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण जास्त आहे...आणि आम्ही ते ओलांडून आलो होतो. ‘माझा
दिवस’ अखेर आला होता...गिर्यारोहकांच्या चढाईच्या टप्प्यातले एक महत्त्वाचे शिखर ‘एव्हरेस्ट’ मी सर केले होते!
गिर्यारोहणाने मला खूप महत्त्वाचे काही धडे दिले. माझ्यात आत्मविश्वास जागवला. नेतृत्व, गटबांधणी यांचे धडे
तर मिळालेच; पण एक पोलादी कणखरपणा माझ्यात निर्माण केला. मित्रांनो, आपण आयुष्यात काय मिळवतो हे
महत्त्वाचं नाही, तर ही कमाई आपल्याला अधिक चांगली व्यक्ती कशी बनवते, हे महत्त्वाचं वाटतं मला. आपण इतरांशी
कसे वागताे यावरून आपण एक उत्तम व्यक्ती आहाेत की नाहीत हे ठरतं.
तुम्हां कुमार वयोगटांतल्या मुलामुलींना एक सांगावंसं वाटतं, की आपलं ध्येय साध्य करताना प्रयत्न निष्फळ ठरणे
म्हणजे अपयश नसतं, तर जेव्हा ध्येयच कमकुवत असतं, तेव्हा त्याला अपयश म्हटलं जातं.
		 (२) आकृती पूर्ण करा.									

०२

गिर्यारोहणाने अरुणिमाला प्राप्त झालेल्या गोष्टी
......

......

......

......

		 (३) व्याकरण										
०१		
		
(i) सूचनेनुसार कृती करा. अधोरेखित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द वापरून वाक्य पुन्हा लिहा.
(अ) प्रयत्न निष्फळ ठरणे म्हणजे अपयश नसतं.
			

(ii) खालील तक्ता पूर्ण करा. 							

०१

शब्द
विभक्तीचे नाव
(i)  माझ्यात
...............
(ii) गिर्यारोहणाने ...............
(४) स्वमत- अरुणिमाने उताऱ्यात दिलेला संदेश तुमच्या शब्दांत लिहा.
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०२

प्र. १. (इ) उताऱ्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा.
(१) फरक स्पष्ट करा.
थकवा
कंटाळा
(i)  ............... (i)  ...............
(ii)  ............... (ii)  ...............

०२

थकणे ही एक शारिरीक अवस्था आहे. थोडी विश्रांती घेतल्यानंतर थकवा जातो. वेगाने चालणाऱ्या व्यक्तीला
झाडाच्या सावलीत थांबल्यानंतर प्राणवायूचा लाभ थोडा अधिक होतो व त्याचा थकवा लवकर कमी होतो. प्रत्येक
इंद्रियांना मूलभूत शक्ती असते व त्या शक्तीला मर्यादा असते. ती शक्ती आेलांडली म्हणजे थकवा येतो. त्या इंद्रियांना
अल्पकाळ विश्रांती मिळाली की बरे वाटते. कंटाळा ही मानसिक अवस्था असते. ते आळसाचेच एक रूप असते.
एक प्रकारची जडता, शिथिलता किंवा मंदपणा हे आळसाचे लक्षण असते. आळस हा वृत्तीत रूपांतरित होऊ शकतो.
काही व्यक्ती वृत्तीने आळशी असतात. त्यांना कामाचा कंटाळा असतो. ती नाना प्रकारच्या सबबी सांगून कामे
टाळतात. हा कंटाळा स्वाभाविक असतो, जेव्हा कामच कंटाळवाणे, रूक्ष, रसहीन व अर्थशून्य असते. लहान मुलांना
खेळाचा कंटाळा येत नाही. पण इतर कामांचा कंटाळा येतो. कंटाळा माणसाच्या वृत्तीत असतो. तर थकवा गात्रात
असतो. थकवा दूर होऊ शकतो पण कंटाळाही खोड होण्याचा संभव असतो. थकवा किंवा कंटाळा या दोहोंचा एक
परिणाम मात्र समान असतो. त्यामुळे हाती घेतलेल्या कामाची प्रत खालावते. अंगचा आळस जाण्यासाठी आणि 
कर्तृत्वाचा कळस घडण्यासाठी शरीर-मनाचे आरोग्य व ताजेपणा जतन करावे.
(२) खालील आकृत्या पूर्ण करा.
(i)

०२
(ii)

थकवा किंवा कंटाळण्याचा
कामावर होणारा परिणाम

आळसाचे लक्षण असलेले दुर्गुण
............. ............. .............

................
(३) व्याकरण									
(i) सूचनेनुसार कृती करा.
(अ)   थकणे ही एक शारीरिक अवस्था आहे. (काळ ओळखा.)
(आ)   ती शक्ती ओलांडली म्हणजे थकवा येतो. (भविष्यकाळ करा.)

०१

(ii) ‘शिथिलता’ व ‘कंटाळा’ या नामांचा उपप्रकार ओळखा.				
०१
नाम
उपप्रकार
(i)  शिथिलता
(i)  ...............
(ii) कंटाळा
(ii)  ...............
(४) स्वमत- अंगचा आळस जाण्यासाठी शरीर व मनाचे ताजेपण कसे जपाल ते तुमच्या शब्दांत स्पष्ट करा. ०२
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विभाग २ पद्य
प्र. २. (अ) कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा.
		 (१) आकृती पूर्ण करा.			
						
(i)

०२

कवीने पाखराला करावयास सांगितलेल्या गोष्टी
...........

...........

...........

...........

आकाशी झेप घे रे पाखरा
सोडी सोन्याचा पिंजरा
तुजभवती वैभव, माया
फळ रसाळ मिळते खाया
सुखलोलुप झाली काया
हा कुठवर वेड्या घेसी आसरा
तुज पंख दिले देवाने
कर विहार सामर्थ्याने
दरि-डोंगर, हिरवी राने
जा ओलांडुनी या सरिता-सागरा
कष्टाविण फळ ना मिळते
तुज कळते परि ना वळते
हृदयात व्यथा ही जळते
का जीव बिचारा होई बावरा
घामातुन मोती फुलले
श्रमदेव घरी अवतरले
घर प्रसन्नतेने नटले
       हा योग जीवनी आला साजिरा
		 (२) (i) एक किंवा दोन शब्दांत उत्तर द्या.
(अ)   पोपटाचे राहण्याचे ठिकाण(आ)  पोपटाचे खाद्य(ii) खालील शब्दसमूहाचा अर्थ स्पष्ट करा.
  ‘तुज कळते परि ना वळते’
			

काव्यसौंदर्य								
(३) ‘सुखलोलुप झाली काया
   हा कुठवर वेड्या घेसी आसरा’’ या काव्यपंक्तीतील विचार सौंदर्य स्पष्ट करा.
(४) ‘घामातुन मोती फुलले’ या विधानाबाबत तुमचा अनुभव लिहा.
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०१
०१
०२
०२

प्र. २. (अा) खालील मुद्द्यांच्या आधारे कोणत्याही एका कवितेसंबंधी कृती सोडवा.			
(१) खोद आणखी थोडेसे (२) भरतवाक्य
(१) प्रस्तुत कवितेचे कवी/कवयित्री (०१) गुण
(२) कवितेचा रचनाप्रकार (०१ गुण)
(३) कवितेचा विषय (०१ गुण)
(४) कवितेतून व्यक्त होणारा भाव (स्थायी भाव) (०१ गुण)
(५) कवितेतील आवडलेली ओळ (०२ गुण)
(६) कविता आवडण्याची वा न आवडण्याची कारणे (०२ गुण)

०८

प्र. २. (इ) खाली दिलेल्या काव्यपंक्तीचे रसग्रहण करा. 						
‘तू झालास परिस्थितीवर स्वार
आणि घडविलास नवा इतिहास
तू झालास मूक समाजाचा नायक
आणि जागा केलास उभा बहिष्कृत भारत’

०४

विभाग ३- स्थूलवाचन
प्र.३. खालीलपैकी कोणत्याही दोन कृती सोडवा.
       ०६
(१) ‘मुक्कामामध्ये नियोजनबद्ध प्रवासावर अधिक विश्वास ठेवावा’ या लेफ्टनंट स्वाती महाडिक
यांच्या विधानाविषयीचे तुमचे विचार स्पष्ट करा.
(२) खालील कृती सोडवा. व्युत्पत्तीकोशाची माहिती यावर परिच्छेद तयार करा.
निर्मितीचा ठराव
व्युत्पत्ती कोश

निर्मितीची जबाबदारी
निर्मितीसाठी अर्थसाहाय्य
त्याचे प्रकाशन

(३) परिच्छेद तयार करा.
मुले भरकटण्याची कारणे आणि रेखाजींच्या कार्याचा परिणाम
विभाग ४- भाषाभ्यास
प्र.४. (अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती.
(१) समास
        खालील तक्ता पूर्ण करा.
समासाचे नाव
(i) समाहार द्वंद्व समास
(ii) .......................
(iii) द्विगू समास
(iv) विभक्ती तत्पुरुष समास

   ०२
उदाहरण
केरकचरा
प्रतिक्षण
.......................
.......................
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समास विग्रह
.......................
प्रत्येक क्षणाला
पाच आरत्यांचा समूह
राजाचा वाडा

(२) अलंकार
		
खालील वैशिष्ट्यांवरून अलंकार ओळखा व समर्पक उदाहरण द्या.
(i) उपमेय व उपमान या दोघात भेद नाही.
(ii) उपमेय हे उपमानच आहे.
(अ) अलंकाराचे नाव  

०२

(आ) अलंकाराचे उदाहरण  

(३) खालील काव्यपंक्तीतील वृत्त ओळखा.						
‘तदितर खग भेणे वेगळाले पळाले
उपवन जल केली जे कराया मिळाले’

०१

(४)	शब्दसिद्धी										
कंसातील शब्दांचे खाली दिलेल्या तक्त्यात वर्गीकरण करा.
(महत्त्व, लुटूलुटू, निकामी, घेईघेई, चढाई, सुकुमार)

०२

प्रत्ययघटित
(i) महत्त्व
(ii) .......................

उपसर्गघटित
.......................
.......................

अभ्यस्त
.......................
लुटूलुटू

(५) सामान्यरूप तक्ता पूर्ण करा.								
शब्द

०१

सामान्यरूप
.......................
.......................

(i) धोब्याने
(ii) शाळेतून

(६) (i) दिलेल्या वाक्यांत कंसातील वाक्प्रचारांचा वापर करून वाक्य पुन्हा लिहा. 		
(तोंडचे पाणी पळणे, मुहूर्तमेढ रोवणे, आकाश ठेंगणे वाटणे)
(अ) १५ ऑगस्टला या वर्षीच्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांचा प्रारंभ झाला.
(आ) गावात वाघ शिरल्याचे कळताच गावकरी फार घाबरले.

०१

(ii) तक्ता पूर्ण करा.									

०१

वाक्प्रचार
(i) शिरोधार्य मानणे
(ii) ..........................

अर्थ
(अ) ..........................
(आ) लक्षपूर्वक ऐकणे

प्र.४. (अा) भाषासौंदर्य.
		 (१) शब्दसंपत्ती
    (१) पुढील शब्दाचे दोन अर्थ लिहा.

०१

घन
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(२) पुढील शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहा.						
(i) दिशा दाखविणारा  

०१

(ii) वाहन चालविणारा
		 (३) दिलेल्या शब्दांतून दोन अर्थपूर्ण शब्द तयार करा. (नगर व पालिका हे दोन शब्द सोडून)
नगरपालिका- ................ , ................

०१

		 (४) गटात न बसणारा शब्द शोधा.							
(i)  खाणे, जेवणे, जेवण, करणे

०१

(ii) मधूर, स्वस्त, पाणी, स्वच्छ
		 (५) लेखननियमांनुसार लेखन
    (i) अचूक शब्द ओळखा.
०१
(अ) उत्स्फुर्त, उर्त्स्फूत, ऊत्स्फूर्त, उत्स्फूर्त
(आ) सम्मान/संमान/सन्मान/सनमान्
    (ii) खालील वाक्य लेखननियमांनुसार लिहा.
०१
आणी त्याच क्षणी नवे विचार, नव्या कल्पना माझ्या मनात कारंज्याच्या तूषारांप्रमाणे उडू लागतात.
		 (६) विरामचिन्हे
    (i) खाली दिलेल्या उपयोगावरून कोणते विरामचिन्ह वापराल ते चिन्ह लिहा.
(अ) दोन छोटी वाक्ये उभयान्वयी
अव्ययांनी जोडण्यासाठी

  ..... (अा) उत्कट भाव व्यक्त करण्यासाठी

    (ii) खालील वाक्यात योग्य  विरामचिन्हे घाला.
तुम्ही खरं सांगत नाही. केस आपोआप काळे राहतात काय
		 (७) पारिभाषिक शब्द
		
(i) खालील शब्दांना प्रचलित मराठी भाषेतील शब्द लिहा.
(अ) Highway .................   
(अा) Interview .................
		 (८) दिलेल्या सूचनांच्या आधारे खालील शब्दकोडे सोडवा. 					
उभे शब्द-  ........करी काम
आडवा शब्द- मन मोहित करणारा
(१)
(२)
(१)
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०१
  .....
०१

०१
०१

विभाग ५ उपयोजित लेखन
प्र.५. (अ) खालील कृती सोडवा.
		 (१) पत्रलेखन 										
		
खालील निवेदन वाचा व त्याखालील कृती सोडवा.

०५

त्वरा करा! त्वरा करा! त्वरा करा!
े
ोव्हें त
न
७
दि.२ सेंबर
२ डि

विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी!!!
ज्ञानदा प्रकाशन, भंडारा येथे उपलब्ध

शुद्धलेखन ठेवा खिशात!

सव

लत

ीच्या

दरा

त

* खिस
नित्योपयोगी शब्दकोश
ा आवृत
्ती *
(योग्य-अयोग्य लेखन निर्देशांसह)
* दि. ३ डिसेंबर रोजी शुद्धलेखन स्पर्धेचे आयोजन व भव्य बक्षीस योजना *
विद्यार्थी प्रमुख या नात्याने
शाळेसाठी वरील पुस्तकांच्या
प्रतींची मागणी करा.

किंवा

शुद्धलेखन स्पर्धेत जिल्ह्यातून
प्रथम पारितोषिक मिळवलेल्या
मित्रास/मैत्रिणीस अभिनंदनाचे
पत्र लिहा.

(२) सारांशलेखन 										
०५
विभाग - १ गद्य विभागातील प्र.१ इ मधील अपठित उताऱ्याचा १/३ एवढा सारांश तुमच्या शब्दांत
लिहा.
प्र.५. (अा) (१) बातमीलेखन.

आदर्श विद्यालय परभणी येथील शाळेतील ‘रूबेला लसीकरणांची बातमी’ 		
खालील शब्दांवरून तयार करा. 					
   
l रुबेला लसीकरण
l शालेय स्तरावर स्पर्धा
l भित्तिपत्रक/रांगोळी/चित्रकला
l २० ते २५ नोव्हेंबर
l स्थानिक शासकीय आरोग्यविभाग व आदर्श विद्यालय
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०६

(२) कथालेखन.

खाली कथेचा पूर्वार्ध दिलेला आहे. कथेचा उत्तरार्ध लिहून कथा पूर्ण करा.
(दिलेली कथा लिहिण्याची गरज नाही)

०६

     ‘‘आई जावं ना गं कधी तरी फिरायला! किती सारखी कामातच गुंतलेली असते!’’ दिवाळीच्या 
सणाला आलेली समीक्षा आज पुन्हा आईला म्हणत होती. निर्मलाताईंनी कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली
नाही. विचारच करत राहिल्या. तेवढ्यात शेजारचे तात्या आले, ‘‘वहिनी गावातल्या सर्व बायकांना ज्येष्ठ
नागरिक संघातर्फे परदेश वारी घडवायचा विचार आहे, येता का?’’ निर्मलाताई काही बोलायच्या आधी
समीक्षाच म्हणाली, ‘‘हो येणार आहे.’’ समीक्षाने आपल्या  भावाच्या-अविनाशच्या  मदतीने लगेचच
तिकिट, व्हिसा वगैरे सर्व गोष्टी पूर्ण  केल्या. पुढल्याच महिन्यात जाणार होते. सर्व तयारी झाली होती.
निर्मलाताई तयार झाल्या होत्या; पण फार मनापासून नाही. आता दोनच दिवस राहिले होते आणि अविनाशचा
फोन आला....
प्र.५. (इ) लेखनकौशल्य
		 खालीलपैकी कोणतीही एक कृती सोडवा. (१०० ते १२० शब्द)			

०८

(१) वैचारिक
सौंदर्य

वृक्ष लावा-देश वाचवा
उपयोग/फायदे

वृक्षसंवर्धनासाठी उपाय

वृक्षतोडीचे परिणाम

(२) आत्मकथन
खालील घटक तुमच्याशी बोलतोय अशी कल्पना करून त्याचे आत्मकथन लिहा.
मी रस्ता बोलतोय
जन्म रचना/बांधणी प्रकार दर्जा

स्थिती भूमिका विविध अनुभव दु:ख-आनंद
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नमूना कृतिपत्रिका-3
दसवीं कक्षा : द्वितीय भाषा हिंदी - (संपूर्ण) ः लोकभारती
समय ः 3 घंटे

कुल अंक ः 100

सूचनाएँ - (1) सूचना के अनुसार गद््य, पद्य, पूरक पठन, भाषा अध्ययन (व्याकरण) की आकलन कृतियों में आवश्यकता
के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है ।
           (2) सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग कीजिए ।
  
(3) रचना विभाग (उपयोजित लेखन) में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है ।
(4) शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है ।

विभाग 1 - गद्य : 24 अंक
प्र.1 (अ)	निम्नलिखित पठित गद्य ांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियॉं कीजिए ःउमा
शंकर
गो. प्रसाद
उमा

(तेज आवाज में) जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप-तौल कर रहे हैं?
बाबू जी, चलिए ।
क्या तुम काॅलेज में पढ़ी हो? (रामस्वरूप चुप)
जी हाँ, मैं काॅलेज में पढ़ी हँू । मैंने बी.ए. पास किया है । कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और
न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के होस्टल में ताक-झाँककर कायरता दिखाई है । मुझे अपनी इज्जत,
अपने मान का खयाल तो है लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुँह
छिपाकर भागे थे ।
रामस्वरूप : उमा, उमा !
गो. प्रसाद : (खड़े होकर गुस्से में) बस हो चुका । बाबू रामस्वरूप आपने मेरे साथ दगा किया । आपकी लड़की
बी.ए. पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है । (दरवाजे की ओर बढ़ते हैं ।)
उमा
: जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए ! लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाड़ले बेटे
के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं- याने बैकबोन, बैकबोन-[बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का
गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन । दोनों बाहर चले जाते हैं । उमा सहसा चुप हो जाती है ।]
		

:
:
:
:

(1)		 संजाल पूर्ण कीजिए :-															

2

गद्यांश में आए पात्र

		

(2)		 कारण लिखिए :-																

				 (क) गोपाल प्रसाद का रामस्वरूप पर गुस्सा होना
				(ख) उमा का तेज आवाज में बोलना
1

2

(3) गद्यांश में आई हुई दो समानार्थी शब्दों की जोड़ियॉं ढूँढ़कर लिखिए :				(ग)
=

2

				(घ)

=
		
(4) ‘लड़कियों की शिक्षा’ से संबंधी अपने विचार लिखिए ।						
प्र.1 (अा)	निम्नलिखित पठित गद्य ांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए :-

2

संपत्ति के स्वामित्व और उसके अधिकार को बात जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि  संपत्ति किसे
कहते हैं और वह बनती कैसे है?
आम तौर से माना जाता है कि  रुपया, नोट  या सोना-चॉंदी का सिक्का  ही संपत्ति  है, लेकिन यह
ख्याल गलत है क्योंकि ये तो संपत्ति के माप-तौल के साधन मात्र हैं । संपत्ति तो वे ही चीजें हो सकती हैं जो
किसी-न-किसी रूप में मनुष्य के उपयोग में आती हैं । उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता
एवं कुछ, सुख-सुविधा और आराम के लिए होती हैं । अन्न, वस्त्र और मकान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताऍं
हैं, जिनके बिना उसकी गुजर-बसर नहीं हो सकती । इनके अलावा दूसरी अनेक चीजें हैं जिनके बिना मनुष्य रह
सकता है ।
प्रश्न उठता है कि संपत्तिरूपी ये सब चीजें बनती कैसे हैं? सृष्टि में जो नानाविध द्रव्य तथा प्राकृतिक साधन
हैं, उनको लेकर मनुष्य शरीर श्रम करता है, तब यह काम की चीजें बनती हैं । अत: संपत्ति के मुख्य साधन दो
हैं : सृष्टि के द्रव्य और मनुष्य का शरीर श्रम । यंत्र से कुछ चीजें बनती दिखती हैं पर वे यंत्र भी शरीर श्रम से बनते हैं ।
		

(1) उत्तर लिखिए :-																	
(क)
संपत्ति के माप-तौल के साधन

(ख)

		

2

मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताऍं

(2) लिखिए :-																		

2

			
(ग) संपत्ति का स्वामित्व और अधिकार को
जानने के लिए इन्हें समझना जरूरी है :(3) (घ) लिंग पहचानकर लिखिए :(1) मकान -

		 (2) संपत्ति   -  

(च) निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश से ढूँढ़कर लिखिए :		 (2) अप्राकृतिक  ×

(1) गौण  ×
		

(4) ‘मनुष्य की आवश्यकताऍं केवल संपत्ति से पूर्ण नहीं होतीं’, इसपर अपने विचार लिखिए ।
2

1
1
2

प्र.1 (इ)	निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियॉं कीजिए :मानव समाज में अनेक ऐसी मान्यताऍं और विश्वास प्रचलित हैं, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं हैं,
इन्हीं को अंधविश्वास के नाम से जाना जाता है । इन्हीं अंधविश्वासों में किसी कार्य को प्रारंभ करते समय या
घर से बाहर निकलते समय छींक देना, बिल्ली का रास्ता काट जाना, घर पर उल्लू का बोलना, टूटते तारे को
देखना आदि प्रमुख हैं । इन अंधविश्वासों को मान्यता प्राप्त होने का मुख्य कारण संभवत: सही जानकारी का
अभाव तथा धर्म का प्रभाव है । कभी-कभी ये अंधविश्वास हानि का कारण बनते हैं । बच्चे के बीमार हो जाने
पर लोग उसका इलाज करवाने के बजाय नजर लगने को बीमारी का कारण मानते हैं । नजर उतारने के लिए
झाड़-फूँक करवाना एवं ताबीज आदि बॉंधना कभी-कभी बच्चे के जीवन तक को खतरे में डाल देते हैं । कुछ
महिलाऍं अपने बच्चों को नज़र लगने से बचाने के लिए उन्हें काला टीका लगाती हैं । अंधविश्वासों के चंगुल
से निकलने के लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा । वैज्ञानिक दृष्टिकोण तभी प्राप्त हो सकेगाा जब
शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार हो ।
		
(1) उत्तर लिखिए :-																	
		
मानव समाज में प्रचलित दो अंधविश्वास
		

2

		
(2)	निम्नलिखित कथन पढ़कर केवल सत्य अथवा असत्य लिखिए :-			
				 (क) अंधविश्वासों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता ।                                
				 (ख) कभी-कभी ये अंधविश्वास हानि का कारण नहीं बनते।                            
				 (ग) अंधविश्वासों के चंगुल से निकलने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा ।  
				 (घ) उपर्युक्त गद्यांश अंधविश्वासों को बढ़ावा नहीं देता ।                                 
		
(3) उपर्युक्त गद्य ांश से दो प्रत्यययुक्त शब्द ढूँढ़कर उनके मूल शब्द लिखिए :-

2

प्रत्यययुक्त शब्द

		

मूल शब्द

(4) ‘समाज में फैला अंधविश्वास’ दूर करने संबंधी उपाय लिखिए ।				

विभाग 2 - पद्य : 18 अंक
प्र.2 (अ)	निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए :हिमालय के आँगन मंे उसे, किरणों का दे उपहार
उषा ने हँस अभिनंदन किया, और पहनाया हीरक हार ।
जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक
व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संसृति हो उठी अशोक ।
विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत
सप्तस्वर सप्तसिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत । ......
विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम
भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर-घर घूम ।
3

2

2

		
(1) पद्यांश में प्रयुक्त इन शब्दों से सहसंबंध दर्शाने वाले शब्द लिखिए :-		
			(क) हिमालय

2

			(ख) किरण
			(ग) विमल
			(घ) कोमल
		
(2) उपर्युक्त पद्य ांश पर आधारित ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हों :			 सप्तस्वर, सम्राट

2

		

2

(3) उपर्युक्त पद्य ांश से किन्हीं चार पंक्तियों का भावार्थ लिखिए ।			

प्र.2 (अा)	निम्नलिखित कविताओं में से किसी एक का पद्य विश्लेषण निम्न मुद्दों के आधार पर कीजिए ःछापा     अथवा      गजल    
		 मुद्दे :(क) रचनाकार का नाम

-

				

1

(ख) रचना की विधा

-

				

(ग) पसंद की पंक्तियाँ

-

			

1

(घ) पंक्तियाँ पसंद होने का कारण

-

				

1

(च) रचना से प्राप्त संदेश

-

				

2

1

प्र.2 (इ)	निम्नलिखित अपठित पद्य ांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियॉं कीजिए ःविवश नहीं हाथों के अभाव में
कर सकते हैं काम वे सब
करने की जो मन में ठान लें ।
छोड़ नहीं देते अधूरा काम वे
जिसे एक बार थाम लें ।
मनोबल जिनका बाहुबल से है कहीं ज्यादा
अक्षमताऍं नहीं रोक सकतीं
उनका अटल इरादा।।
		

(1) उत्तर लिखिए :-									
जिसके पास हाथों का अभाव है ऐसा व्यक्ति

4
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(2)	जोड़ियॉं मिलाइए :-									
‘अ’
  ‘ब’
			 अटल			
ठान लेना
		
			 अभाव में
इरादा
			
			 मन
विवश नहीं
			 मनोबल		 अक्षमताऍं रोक नहीं सकतीं
		 (3) उपर्युक्त पद्य ांश से प्रथम चार पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए ।			

2

2

विभाग 3- पूरक पठन : 8 अंक
प्र.3 (अ)	निम्नलिखित पठित गद्य ांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए :जिस गली में आजकल रहता हूँ-वहाँ एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता । उस गली में पेड़ भी
नहीं हैं, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है । मकान ही मकान हैं । इतने मकान कि लगता है मकान पर मकान लदे
हैं । लंद-फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़, जो एक संॅकरी गली में फँस गई और बाहर निकलने का कोई
रास्ता नहीं है । जिस मकान में रहता हूँ, उसके बाहर झाँकने से ‘बाहर’ नहीं सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व
तंग गली दिखाई देती है । चिड़ियाँ दिखती हैं, लेकिन पेड़ों पर बैठीं या आसमान में उड़तीं हुई नहीं । बिजली या
टेलीफोन के तारों पर बैठीं, मगर बातचीत करतीं या घरों के अंदर यहाँ-वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखतीं । उन्हें
देखकर लगता मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं, जो शायद ही इधर-उधर फुदक
सकते हों या चूँ-चूँ की आवाजें निकाल सकते हों ।
		
(1) सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए :-					
			 (क) आजकल लेखक ऐसी गली में रहता है जहॉं मकान ही मकान हैं / मकान नहीं है / मकानों पर मकान नहीं हैं ।
			 (ख) गद्यांश में वर्णित गली चौड़ी है / लंबी है / सँकरी है ।

2

		
(2) ‘बढ़ती जनसंख्या के परिणाम’ इसपर अपने विचार लिखिए ।			
प्र.3 (अा)	निम्नलिखित पठित पद्य ांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए :-

2

गर डींग जनाब उड़ाएँगे, तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए ।
हम उस धरती की लड़की हैं...
यों आप खफा क्यों होती हैं, टंटा काहे का आपस में ।
हमसे तुम या तुमसे हम बढ़-चढ़कर क्या रक्खा इसमें ।
झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के ।
बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के ।
भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो-दो पहिये, अजी दो पहिये, हाँ दो पहिये ।
हम उस धरती की संतति हैं ....
		
(1) परिणाम लिखिए :-				
			 (क) झगड़े करेंगे तो
-

					

2

			 (ख) गर डींग उड़ाऍंगे तो 		 (2) ‘समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का महत्त्वपूर्ण स्थान है’, इसपर अपने विचार लिखिए ।
5

2

विभाग 4- भाषा अध्ययन (व्याकरण) : 18 अंक
प्र.4 सूचना के अनुसार कृतियॉं कीजिए :(1) (क) अधोरेखांकित शब्द का भेद लिखिए :			 झाड़ी के पास बौना आदमी खड़ा था ।

1

		 (ख)	निम्नलिखित शब्द का प्रयोग अपने वाक्य में कीजिए :			 आप

1

(2) (ग)	निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त अव्यय ढूँढ़कर उसका भेद लिखिए :			 एकाएक पैर ठिठक गए ।

1

		 (घ)	निम्नलिखित अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए :			 लेकिन

1

(3) (च) सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए :			 1) रचनात्मक कार्यों को लोक चेतना का माध्यम बनाया । (अपूर्ण वर्तमान काल)
2) महाराज ठंडाई मॉंग रहे हैं । (सामान्य भूतकाल)

2

2

(4)	तालिका पूर्ण कीजिए ःसंधि

संधि विच्छेद

सूर्योदय

+

संधि भेद

दु: + जन
(5) (छ)	निम्नलिखित वाक्य का रचना के अनुसार भेद लिखिए :			 तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता ।
		(ज) सूचना के अनुसार वाक्य का परिवर्तन कीजिए :			 यही जीवन का सत्य भी है । (विस्मयार्थक)
(6) (झ) मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए :			 ठेस लगना
		(ट) अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए :			 (शेखी बघारना, आजीविका चलना)
			 आशा को अपनी प्रशंसा करना पसंद है ।

1

(7) वाक्य शुदध् करके फिर से लिखिए :		 (ठ) उसका लिए आप चिंता न करे ।
		(ड) बँडपथक का सुरीली धुन सुनाई दी ।

2

(8) सहायक क्रियाऍं पहचानकर लिखिए :		 (ढ) खयाल आते ही मैं कॉंप उठा ।
		(त) उनके रीति-रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा ।

1

6

1
1
1

(9)	क्रिया के ‘प्रथम’ तथा ‘द्वितीय’ प्रेरणार्थक क्रियारूप लिखिए :मूल क्रिया

प्रथम प्रेरणार्थक रूप

1

द्वितीय प्रेरणार्थक रूप

उठना
(10) वाक्य में यथास्थान विरामचिह्नों का प्रयोग कीजिए :		 काकी ने पूछा ‘‘क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है’’
(11) वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचानकर उसका भेद लिखिए :		 उसे हल करने के लिए अनेक घनघोर युद्ध हुए ।
कारक चिह्न

1
1

भेद

विभाग 5 - उपयोजित लेखन : 32 अंक
प्र. 5 अ (1) पत्रलेखन :			निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्रलेखन कीजिए :-

5

श्याम / श्यामा पांडेय, गजानन सोसाइटी, तिलक नगर, कोल्हापुर से अपने मित्र / सहेली
अमित / अमिता शर्मा, 10/37, मीरा सोसाइटी, नाशिक को कथाकथन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने
के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए पत्र लिखता / लिखती है ।
अथवा
नीलेश / नीला जाधव, फुले नगर, अमरावती से क्षेत्रीय अधिकारी के नाम अपने क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को
हटाने हेतु पत्र लिखता / लिखती है ।
(2) गद्य आकलन - प्रश्न निर्मिति :		निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर एक-एक वाक्य में उत्तरवाले पॉंच ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए, जिनके उत्तर
		 परिच्छेद में हों :-

5

हमारे राष्ट्रनिर्माताओं में सुभाषचंद्र बोस का स्थान अद्वितीय है । उन्होंने सस्ती लोकप्रियता के आगे स्वयं को
या अपने सिद्धांतों को कभी नहीं झुकाया । उनकी नीति के कट्टर विरोधी भी उनकी इस दृढ़ता, स्पष्टवादिता और
तेजस्विता की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते थे ।
सुभाषचंद्र बोस भारत से रहस्यपूर्ण  ढंग से अंग्रेजों के सशस्त्र पहरे से निकल गए । विदेशों में जाकर उन्होंने
आजाद हिंद फौज और सरकार का संगठन किया । देश की आजादी की खातिर उनका बलिदान अनुपम है । वे वीरता,
शौर्य, साहस, निडरता तथा निर्भीकता के प्रतीक थे । सुभाषचंद्र बोस को उनके अनुयायी प्यार से नेताजी कहकर
पुकारते थे। महात्मा गांधी की तरह वे भारत की आजादी के एक महान्  योद्धा थे । दोनों में मात्र अंतर यह था कि 
गांधीजी संत और सैनिक दोनों थे जबकि सुभाषचंद्र बोस प्रारंभ से अंत तक सैनिक थे ।
प्र. 5 (अा) (1) वृत्तांत लेखन :5
अभिनव विद्य ालय, ऐक्य नगर, लातूर में मनाए गए ‘‘विज्ञान दिवस’’ समारोह का 60 से 80 शब्दों में
वृत्तांत लेखन कीजिए ।
(वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख करना अनिवार्य है ।)
7

		

(2)	विज्ञापन :निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए :शैक्षिक योग्यता

5

कालावधि
सोसाइटी के लिए
सुरक्षा रक्षक
की आवश्यकता है

आयु सीमा
		

संपर्क

(3) कहानी लेखन :5
निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखिए और उचित शीर्षक दीजिए :एक लड़का --- रोज निश्चित समय पर घर से निकलना --- देर से वापस आना --- मॉं का परेशान
होना --- सच्चाई का पता चलना --- गर्व अनुभव होना ।

प्र. 5 (इ)	निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए :		 (1) विज्ञान प्रदर्शनी में एक घंटा
(2) मेरे सपनों का भारत
****

8
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सराव प्रश्नपत्रिका - ३ इयत्ता दहावी विषय - भूगोल
वेळ - दोन तास							
एकूण गुण - ४०
		

सूचना १) सर्व प्रश्न सोडवणे आवश्यक आहे.
२) प्रश्नांची उत्तरे देताना  आवश्यक तेथे आकृत्या/आलेख काढावेत.
३) प्रश्नांची उत्तरे निळ्या किंवा  काळ्या  शाईच्या  पेनाने लिहावीत.
४) शिसपेन्सिल वापरण्यास हरकत नाही. इतर रंग मात्र वापरू नयेत.

प्र. १ अचूक सहसंबंध ओळखा व साखळी बनवा. 					
‘अ’ स्तंभ		

‘ब’ स्तंभ		

४

‘क’ स्तंभ

१) गंगा नदी

i) पाउ ब्राझील

अ) झाडांची पाने गाळतात.

२) ॲमेझॉन नदी

ii) मुखाशी गाळाचे
    संचयन  होते.

ब) मुखालगत  बेटे
    आढळतात.

३) ब्राझील

iii) साग वृक्ष

क) या  संकेतावरून  देशाचे नाव

४) पानझडी वने

iv) मुखाशी गाळाचे
    संचयन  होत नाही.

ड) मुखाशी वितरिका  आढळतात.

प्र. २ चुकीची जोडी ओळखून लिहा.								
१) नद्या व  उपनद्या
i) सिंधू - सतलज
ii) ॲमेझॉन  - उरुग्वे
iii)   पॅराग्वे- पराना 
iv) गंगा  - यमुना 
२) पर्वतश्रेणी व शिखर
i)

काराकोरम - के२

ii)

गियाना  उच्चभूमी - पिको दी नेब्लीना

iii) महादेव  डोंगर - कळसूबाई
iv) पूर्व घाट - महेंद्रगिरी
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४

३) राज्य व  लोकसंख्या  घनता
    i) सावो पावलो - दाट लोकसंख्या   
ii) हिमाचल प्रदेश - दाट लोकसंख्या  
iii) ॲमेझोनास - विरळ लोकसंख्या 
iv) पश्चिम बंगाल - दाट लोकसंख्या  
४) वने व वृक्ष
i) सदाहरित वने - महोगनी
ii) पानझडी वने -साग
iii) काटेरी झुडपी वने - खेजडी
iv) समुद्रकाठची वने (खारफुटीची वने) - रबर
प्र. ३		विधानावरून योग्य पर्याय ओळखा. (कोणतेही चार) 				
४
१) मरुस्थल या नावाने प्रसिद्ध आहे.
अ) उच्चभूमी
ब) थरचे वाळवंट
क) पँटानल
ड) त्रिभुज प्रदेश
     २) ब्राझीलमधील हा  पर्जन्यछायेचा  प्रदेश आहे.
अ) पँटानल
ब) पंपास
क) ॲमेझॉन नदीचे खोरे
ड) ब्राझील उच्चभूमीचा  उत्तरेकडील भाग
     ३) वृक्षांची पाने रुंद व हिरवीगार असतात.
अ) सदाहरित वने
ब) पानझडी वने
क) काटेरी वने
ड) हिमालयातील वने
     ४) कॉफीच्या  उत्पादनासाठी हा  प्रदेश सुयोग्य  आहे.
अ) रिओ ग्रांडे दो सुल
ब) सियारा
क) सावो पावलो
ड) ॲमेझोनास
     ५) भारतात नद्यांची लांबी कमी असते, पण प्रवेग जास्त  असतो.
अ) पश्चिम घाटात
ब) पूर्व घाटात
क) मैदानी प्रदेशात
ड) कच्छच्या  आखातात
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प्र. ४ (अ) नकाशा आराखड्यात माहिती भरा. नावे द्या व सूची तयार करा.
(कोणतेही चार) 									
i)
पश्चिम बंगाल
ii) कर्कवृत्त
iii) कारिकल
iv) दिल्ली
v)
इंदिरा  पॉईंट
vi)   हिमाचल प्रदेश
प्र. ४ (अा) खालील नकाशाचे वाचन करा व प्रश्नांची उत्तरे लिहा.(कोणतेही चार)

४

		

स्ाराव प्रश्नपत्रिका - भूगोल (मराठी माध्यम) ¨¨ 3

४

१)
२)
३)
४)
५)
६)

ब्राझीलमधील सर्वांत  मोठे नदी खोरे कोणते?
पराग्वे नदी कोणत्या दिशेला वाहते?
साओ फ्रान्सिस्को नदी कोणत्या  महासागरास मिळते?
माराजॉ बेट कोणत्या नदीच्या  मुखाजवळ आहे?
कोणत्याही दोन  उत्तरवाहिनी नद्यांची नावे लिहा.
दक्षिण अटलांटिक महारागराला मिळणारी कमी लांबीची नदी कोणती?

प्र. ५ भौगोलिक कारणे लिहा. (कोणतेही दोन)
				
१) ईशान्य भारतात  लोकसंख्येचे वितरण विरळ आढळते.
२) आंतरराष्ट्रीय  पर्यटक ब्राझीलकडे आकर्षित  होतात.
३) क्षेत्रभेटीसाठी उपयुक्त  सािहत्य व  प्रश्नावली बरोबर घ्यावी लागते.
४) ब्राझीलमध्ये वनस्पतींच्या  सर्वाधिक प्रजाती आहेत.

६

प्र.६ (अ) पुढील सांख्यिकीय माहितीच्या आधारे बहुरेषालेख काढा व पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. ६
आंतरराष्ट्रीय  पर्यटकांची संख्या  लाखात
आंतरराष्ट्रीय  पर्यटक
संख्या  लाखात

१९९५

२०००

२००५

२०१०

२०१५

ब्राझील

२०

५०

४५

४०

५०

भारत

२०

२१

३०

५०

१४०

१) भारतात  कोणत्या वर्षी पर्यटक संख्या  सर्वाधिक आहे?
२) २००० या वर्षी ब्राझीलला किती पर्यटकांनी भेट दिली?
३) कोणत्या वर्षी भारत व  ब्राझीलमधील आंतरराष्ट्रीय  पर्यटक संख्या  सारखी आहे?
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किंवा
प्र.६ (अा) खालील आलेखाचे वाचन करा आणि प्रश्नांची उत्तरे लिहा.			

i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

६

कोणत्या  देशाच्या  राष्ट्रीय  उत्पादनात तृतीय  व्यवसायाचे योगदान  अधिक आहे?
भारतात  कोणत्या  व्यवसायात  गुंतलेल्या  लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक आहे?
१०% लोकसंख्या प्राथमिक व्यवसायात  गुंतलेला  देश कोणता?
भारताच्या  राष्ट्रीय  उत्पन्नात तृतीय  व्यवसायाचे योगदान किती टक्के  आहे?
ब्राझीलच्या  एकूण राष्ट्रीय  उत्पन्नात  कमी योगदान  कोणत्या  व्यवसायाचे आहे?
ब्राझीलमधील द्वितीयक व्यवसायात  गंुतलेल्या  लोकसंख्येची टक्केवारी किती?

प्र. ७ सविस्तर उत्तरे लिहा. (कोणतेही दोन)							
८
१) भारतातील नागरीकरणाविषयी सविस्तर माहिती लिहा.
२) भारत व  ब्राझीलचे स्थान व विस्तार या  संदर्भाने तुलनात्मक माहिती लिहा.
३) हिंदी महासागर व हिमालय  पर्वताचा  मान्सून  निर्मितीवर पडणारा  प्रभाव  स्पष्ट  करा.
४) ब्राझीलमधील जलवाहतूकी संदर्भाने भाष्य  करा.
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नमुना कृतीपत्रिका ३
वेळ : २ तास

त्रवज्ञान आत्रि तंिज्ञान भाग २

सूचना:
1. सर्व प्रश्न सोडर्णे आर्श्यक आहे.
2. आर्श्यक तेथे शास्त्रीय र् ताांत्ररक दृष्ट्या योग्य नामत्रनदेत्रशत आकृत्या काढा.
3. प्रत्येक म्य य प्रश्न त्रित्रहयाया ी स्रुर्ात स्त्र्तांर पानार्र करार्ी.
4. उजव्या बाजू े अांक ग्ण दशवत्रर्तात.
5. प्रत्येक बहुपयावयी प्रश्नासाठी (प्रश्न 1.B), मूल्यमापन प्रथम प्रयत्नास केिे जाईि.
6. प्रत्येक बहुपयावयी प्रश्नाां े उत्तर, पयावय क्रमाांकासह त्रिहार्े.
उदा. i. a) ................

ii. c) ...............

गुि : ४०

प्र.1.अ) खािीि प्रश्न सोडर्ा.
i) अक्किदाढा : अर्शेषाांगे :: िांगत्रिश : ....................
ii) ‘अ’ गटाशी सांबत्रां धत ‘ब’ गटातीि दोन पयावय त्रनर्डा.
अ’ गट
‘ब’ गट
अ) सिाम म्ांबई िाऊंडेशन
क) दारुबांदी
ख) तांबाखूम्क्ती
ग) हास्त्यमांड
घ) त्रर्द्यार्थयाां े जीर्नमान स्धारयायास मदत
iii) खािीि ूक की बरोबर ते साांगा. क
ू असल्यास योग्य ती दरूसस्त्ती कूसन त्रर्धान प्न्हा त्रिहा.
‚इन्श्त्रिन तयार होयायाच्या षमतमतेशी सांबांत्रधत त्रर्कार म्हणजे हृदय त्रर्कार होय.‛
iv) एका शबदाांत उत्तर त्रिहा.
‚देर्ाच्या नार्ाने राखिेिे र् पत्रर्र समजिे जाणारे र्न.‛
v) आकृतीत दाखत्रर्िेल्या अिगित्रगक प्रजनना ा प्रकार त्रिहा.

ब) त्रदिेल्या पयावयाांपकी योग्य पयावय त्रनर्डनन त्रर्धान प्न्हा त्रिहा .
(i) कोणते समान र्ैत्रशष्ट्य असल्याम् े मधमाशी र् झ्र एका सांघात आहेत?
अ) पांख
ब) पायाच्या तीन जोया क) य्ग्ग्मत सांत्रध उपाांगे ड) स्त्पृशा
(ii) DNA धाग्यार्रीि मात्रहती RNA धाग्यार्र पाठर्याया ी प्रत्रक्रया म्हणजे ........ होय.
अ) प्रत्रतिेखन
ब) स्त्थानाांतरण
क) उत्परिरर्तवन
ड) भाषाांतरण
(iii) ......... र्र अॅस्त्परत्रजिस नायगर ी प्रत्रक्रया कूसन पेय, गोळ्या र् ॉकिेट उत्पादनात
र्ापरयायात येणारे सायटरीक आम्ि त्रम र्तात.
अ) द्राषमते
ब) उसा ी म ी
क) सिर दां
ड) कॉिी े ि
(iv) घरातीि गॅस त्रसत्रिांडरने पेट घेतल्यास काय करार्े?
अ) पाणी त्रशांपडार्े
ब) र्ा ,न माती टाकार्ी
क) ओल्या ादरीने त्रसत्रिडां रिा झाकून टाकार्े
ड) बाहेर प नन जार्े
(v) सौर त्रदव्यामये खािीिपैकी ................... ऊजे ा र्ापर केिा जातो.
अ) उष्ट्णता
ब) पर्न
क) प्रकाश
ड) र्नी
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प्र.2 खािीि प्रश्न सोडर्ा. (कोणतेही पा )
i) खािीि आकृती े त्रनरीषमतण कूसन त्रर् ारिेल्या प्रश्नाां ी उत्तरे त्रिहा.
अ) सोबतच्या आकृतीत दाखत्रर्िेल्या यांरा े नार् त्रिहा.
आ) या यांरा े कायव थोडक्यात त्रिहा.

ii) पयावर्रणार्र परीणाम करणारे दोन घटक त्रिहा.
iii) मानर्ी आरोग्याच्या सांबांत्रधत जैर् तांरज्ञाना े दोन उपयोग त्रिहा.
iv) आकृतीत दाखत्रर्िेल्या प्रायाया ा र्गव ओ खून त्या र्गाव ी कोणतीही दोन र्ैत्रशष्ट्ये त्रिहा.

v) आकृतीतीि त्र न्हे काय दशवत्रर्तात ते त्रिहा.
अ)
आ)

vi) अ) खािीि घनक रा व्यर्स्त्थापनाच्या पद्धती े नार् त्रिहा.
आ) या पदतीमये कोणत्या प्रकारच्या क रा र्ापरिा जातो?
इ) अशा प्रकारच्या पद्धतीमधून कोणते उपय्क्त पदाथव त्रम र्ता येतात?

vii) सूरी पेशीत्रर्भाजन आत्रण अधवग्णसूरी पेशीत्रर्भाजन याांतीि िरक स्त्पष्ट्ट करा.
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प्र.3 खािीि प्रश्न सोडर्ा. (कोणतेही पा )
i) अ) िॅमाकक याां ा ‘इांत्रद्रयाां ा र्ापर र् न र्ापर’ त्रसद्धाांत थोडक्यात त्रिहा.
आ) हा त्रसद्धाांत स्त्पष्ट करणारी 2 उदाहरणे द्या.
इ) ‘त्रम र्िेिी र्ैत्रशष्ट्य'े म्हणजे काय ?
ii) अ) काही सजीर्ाांना त्रर्नॉक्सीश्र्सना ा अर्िांब का करार्ा िागतो?
आ) अशा सजीर्ाां ी उदाहरणे द्या.
इ) त्रर्नॉक्सीश्र्सना े दोन टप्पे कोणते ?
iii) अ) भात शेतीमधीि बेडकाां ी सांय या अ ानक कमी झािी तर, भाताच्या त्रपकार्र काय परिरणाम
होईि ?
आ) कुठल्या भषमतकाां ी सांय या कमी होईि र् कुठल्या भषमतकाां ी सांय या र्ाढेि?
इ) भारतातीि कोणकोणत्या राजयाांत भात शेती मोठ्या प्रमाणार्र केिी जाते?
iv) अ) स्त्र्च्छ तांरज्ञान म्हणजे काय?
आ) प्िॅग्स्त्टक त्रपशव्या र्ापरयायार्र बांदी घािणे का गरजे े आहे?
v) प्ढीि आकृती े त्रनरीषमतण करा र् त्रर् ारिेल्या प्रश्नाां ी उत्तरे त्रिहा.
अ) सोबत ी आकृती कोणती अत्रभत्रक्रया दशवत्रर्ते ?
आ) ह्या अत्रभक्रीये ा र्ापर कुठे केिा जातो ?
इ) कोणते मूिद्रव्य र्ापूसन ही प्रत्रक्रया घडर्ून आणिी जाते ?

vi) प्ढीि आकृती े त्रनरीषमतण करा र् त्रर् ारिेल्या प्रश्नाां ी उत्तरे त्रिहा.
अ) आकृतीमधीि प्राणी कोणत्या
सांघातीि आहेत ?
आ) त्याांच्या त्र् ेर्रीि आर्रण
कोणत्या पदाथाव े बनिेिे असते ?
इ) त्याांच्या प्र िना े अर्यर् कोणते ?

vii) डी. एन.ए. त्रिंगरत्रप्रांटींग म्हणजे काय ते थोडक्यात स्त्पष्ट करा. या तांरा ा र्ापर कोणकोणत्या त्रठकाणी
होतो? दोन उदाहरणे द्या.
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प्र.4 खािीि प्रश्न सोडर्ा. (कोणताही एक)
i) प्ढीि आकृती े त्रनरीषमतण करा र् त्रर् ारिेल्या प्रश्नाां ी उत्तरे त्रिहा.

अ) र्रीि आकृती काय दशवत्रर्ते?
आ) मानर्ी शरीरातीि कोणकोणत्या अर्यर्ाां ा सहभाग ह्या प्रत्रक्रयेत असतो?
इ) ह्या प्रत्रक्रयेत कोणकोणती सांप्रेरके भाग घेतात?
ई) हे बदि प्न:प्न्हा त्रकती त्रदर्साांनी घडत असतात?
उ) ‚र्रीि प्रत्रक्रया स्रु असताना स्त्री े शरीर अश्द्ध असते, त्रतने इतराांपासून दूर रहार्े.‛ ह्या त्रर्धानाबाबत त्झे
मत काय आहे ? त्झ्या मता े स्त्पष्टीकरण दे.
ii) प्ढीि आकृती े त्रनरीषमतण करा र् त्रर् ारिेल्या प्रश्नाां ी उत्तरे त्रिहा.

अ) र्रीि आकृत्या कसिी प्रत्रतके आहेत?
आ) दशवत्रर्िेल्या कृती करयायासाठी कोणकोणत्या उपकरणाां ा गैरर्ापर होऊ शकतो?
इ) अशा प्रकारच्या घटनाां ी दोन उदाहरणे त्रिही.
ई) महाराष्टर शासनाने अशा घटना त्रनयांरणात आणयायासाठी कोणता कायदा अांमिात आणिा आहे ?
उ) अशा घटना आपल्या बाबतीत घडन नयेत म्हणून प्रत्येकाने कोणती का जी घ्यार्ी ?
*** समाप्त ***
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कृतीपवत्रका 3
ववज्ञान आवि तंत्रज्ञान: भाग 1

इ. १० वी

वेळ: 2 तास
गुि : 40

सूचना:
1. सर्व प्रश्न सोडर्णे आर्श्यक आहे.
2. आर्श्यक तेथे शास्त्रीय र् ताांत्ररक दृष्ट्या योग्य नामत्रनर्देत्रशत आकृत्या काढा.
3. प्रत्येक मुख्य प्रश्न त्रित्रहण्याची सुरर्ात स्त्र्तांर पानार्र करार्ी.
4. उजव्या बाजूचे अांक गुण र्दशवत्रर्तात.
5. प्रत्येक बहुपयावयी प्रश्नासाठी (प्रश्न 1.B ), मूल्यमापन प्रथम प्रयत्नासच केिे जाईि.
6. प्रत्येक बहुपयावयी प्रश्नाांचे उत्तर, पयावय क्रमाांकासह त्रिहार्े.
उर्दा. i. a) ................

ii. c) ...............

प्रश्न 1 A) खालील प्रश्न सोडवा.
i.

5

र्स्त्तूचे मुक्तपतन होत असताना न्युटनचे गत्रतत्रर्षयक र्दुसरे समीकरण ......... असे त्रित्रहता येईि.

ii. मूिद्रव्य X च्या क्लोराईडचे रेणुसुर XCl आहे. हे सांयुग उच्च द्रर्ाणाांक असिेिा स्त्थायू आहे. X हे
मूिद्रव्य आर्तव सारणीच्या ज्या गणात असेि त्या गणातीि कोणतेही एक मुिद्रव्य त्रिहा.
iii. पर्दाथावने उष्ट्णता शोषून घेतल्यास ∆T तापमानातीि र्ाढ र्दशवत्रर्तो तर पर्दाथावने उष्ट्णता गमार्ल्यास ∆T
काय र्दशवर्ेि?
iv. खािीि पैकी कोणते सांयुग आयत्रनक सांयगु नाही?
𝐻2 𝑂, 𝑍𝑛𝐶𝑙2, 𝑀𝑔𝐶𝑙2, , 𝑁𝑎𝐵𝑟

v. खािीि आकृतीचे त्रनरीक्षण करा र् कोणत्या बल्ब मधीि तार त्रर्तळेि ते साांगा.
50W - 220V

100W - 220V

Bulb A

Bulb B

440V

प्रश्न 1. B) विलेल्या पयाायांपैकी योग्य पयााय वनवडून वलहा.
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i. यश ने समत्रमत बत्रहगोि त्र ांग र्ापरून 𝐹1 र् 𝐹2 काढिे तर यासाठी खािीि पैकी कोणता अनुमान बरोबर
असेि?
a)

𝐹1 = 𝐹2

`

b)

c)

𝐹1 > 𝐹2

d) 𝐹1 ≠ 𝐹2

𝐹1 < 𝐹2

.

ii. त्रप्रझम मधून जाणाऱ्या प्रकाश त्रकरणाचा आपतन कोण र्ाढर्त नेल्यास ........
a)
b)
c)
d)

त्रर्चिन कोन कमी, कमी होत जातो.
त्रर्चिन कोन कमी होतो परांतु आपतन कोनाच्या ठरात्रर्क मुल्यानांतर त्रर्चिन कोन र्ाढतो .
त्रर्चिन कोन र्ाढत, र्ाढत जातो.
त्रर्चिन कोन र्ाढतो परांतु आपतन कोणाच्या ठरात्रर्क मुल्यानांतर त्रर्चिन कोन कमी होतो .

iii. र्नस्त्पती तुपामध्ये........... प्रकारचे काबवन – काबवन बांध असतात?
a)

एकेरी

b)

र्दुहेरी

c)

त्रतहेरी

d)

एकेरी-र्दुहेरी

d)

र्दुहेरी त्रर्स्त्थापन

iv. खािीि रासायत्रनक अत्र क्रीयेचा प्रकार कोणता आहे?
𝐴𝑔𝑁𝑂3 + 𝑁𝑎𝐶𝑙 →
a) त्रर्स्त्थापन

b)

𝐴𝑔𝐶𝑙 + 𝑁𝑎𝑁𝑂3
सांयोग

c)

अपघटन

v. त्रडस्त्कव्हरी यानातून प्रथम खािीि पैकी कोणत्या अांतराळर्ीराने प्रर्ास केिा?
a) कल्पना चार्िा

b) राकेश शमाव

c)

सुत्रनता त्रर्ल्यम्स d) नीि आमवस्त्ट्रांग

प्रश्न 2 खालील पैकी कोितेही पाच प्रश्न सोडवा.
1.

त्रर्दिेल्या मूिद्रव्यापैकी त्रतसऱ्या आर्तावतीि मूिद्रव्य कोणते? त्याचे इिेक्टट्ोन सांरुपण त्रिहा.
3𝐿𝑖,

2.

10

14𝑆𝑖,

2𝐻𝑒,

15𝑃

एका माध्यमात प्रकाशाचा र्ेग जर 1.5 X 108 m/s असल्यास त्या माध्यमाचा त्रनरपेक्ष
अपर्तवनाांक त्रकती असेि?

3.

खािीि त्रर्धानाची त्रसद्धता त्रिहा.
जर एका काचेच्या चीपेर्र पडणाऱ्या प्रकाश त्रकरणाचा आपाती कोन i असेि र् चीपेतून
बाहेर पडताना त्याचा त्रनगवत कोन e असेि तर i = e.

4.

एका बत्रहगोि त्र ांगाच्या समोर कोणत्या स्त्थानार्र र्स्त्तू ठेर्ल्यास आपल्यािा र्ास्त्तर् आत्रण
र्स्त्तूपेक्षा थोडी िहान आकाराची प्रत्रतमा त्रमळेि याची आकृती काढा.

5.

खािीि तक्ता पूणव करा.
नैसर्गिक बहुवारिकक

डी. एन. ए.

िर्िने
आयसोर्िन
कबकाच्या झाडाचा र्चक

कस

6.

ध्रुर्ीय प्रर्देशाच्या अभ्यासासाठी ूस्स्त्थर उपग्रह का उपयोगी पडत नाहीत?

7.

आकृतीत र्दशवत्रर्िेल्या उपग्रहाांच्या त्रर्त्रर्ध कक्षाांना योग्य नार्े र्देऊन कक्षाांची ूपृष्ठापासूनची उांची
त्रिहा.

b. ............

a. ......
.....

c. ............

प्रश्न 3 खालील पैकी कोितेही पाच प्रश्न सोडवा.
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1. ग्रह ‘क’ ची त्ररज्या ‘ख’ ग्रहाच्या त्ररज्येच्या अधी आहे. ‘क’ चे र्स्त्तुमान MA आहे. जर ‘ख’ ग्रहार्रीि
g चे मूल्य ‘क’ ग्रहार्रीि मूल्याच्या अधे असेि तर ‘ख’ ग्रहाचे र्स्त्तुमान त्रकती असेि?
2. खािीि मूिद्रव्याांच्या त्रर्दिेल्या त्ररज्या अभ्यासा र् त्रर्चारिेल्या प्रश्नाांची उत्तरे त्रिहा.
मूलद्रव्ये

K

Na

Rb

Cs

Li

अणु र्िज्या (pm)

231

186

244

262

151

a)

वकील पैकी सवाित लहान अणू असलेले मूलद्रव्य कोणते?

b)

ही मूलद्रव्ये आधुर्नक आवतिसाकणीतील कोणत्या गणातील आहेत?

c)

एका गणामध्ये वरून खाली जाताना अणुर्िज्या बदलण्यामध्ये आवती काळ काय र्दसतो?

3. खालील आकृती अभ्यासा व र्वचाकलेल्या िश्नाची उत्तके र्लहा.
a)

कॅल्ल्िअम काबोनेटला उष्णता र्दल्याने पकीक्षानळीत
कोणता वायू तयाक होतो?

b)

तो वायू चुन्याच्या र्नवळीतून जाऊ र्दल्यास काय बदल
र्दसून येतो?

c)

कॅल्ल्िअम काबोनेटला उष्णता र्दल्यावक तयाक होणाके
उत्पार्दत दििर्वणाकी कासायर्नक अर्िर्िया र्लहा.

4. िास्त्िीय काकण र्लहा.
ियोग िाळेत संहत सल््युरिकक आम्लापासून र्वकळ आम्ल तयाक ककताना पाण्यामध्ये संहत सल््युरिकक
आम्ल संि धाकेने सोडून द्रावण काचेच्या कांडीने हलवीत काहतात.
5. खाली र्दलेल्या कचनासुिांसाठी आय यु पॅक नवे र्लहा.
i.

CH3- CH2- CH2- CH3

ii.

CH3- CH2- COOH

iii.

CH3 – CO- CH2- CH3

6. खािीि तापमान – काि आिेख स्त्पष्ट करा.

7. खािीि आकृतीचे त्रनरीक्षण करा र् त्रर्चारिेल्या प्रश्नाांची उत्तरे त्रिहा.
a)

आकृतीत त्रर्दसून येणारा दृष्टी र्दोष कोणता?

b)

या दृष्टीर्दोषाची सां ाव्य कारणे कोणती?

c)

या दृष्टीर्दोषाचे त्रनराकरण कसे केिे जाते ते सांत्रक्षप्त रुपात
त्रिहा.

प्रश्न 4 खालील पैकी कोिताही एक प्रश्न सोडवा.
1.

5

खािीि तत्त्र् अभ्यासा र् त्रर्चारिेल्या प्रश्नाांची उत्तरे त्रिहा.
चुांबकीय क्षेराच्या प्र ार्ाखािी त्रर्द्युतधारा र्ाहणाऱ्या र्ाहकार्र बि त्रनमावण होते. या बिाची
त्रर्दशा ही त्रर्द्युतधारेची त्रर्दशा आत्रण चुांबकीय क्षेराची त्रर्दशा या र्दोन्हीर्र अर्िांबून असते. जेंव्हा
त्रर्द्युतधारेची त्रर्दशा चुांबकीय क्षेराच्या त्रर्दशेिा िांब त्रर्दशेत असते तेंव्हा हे बाि सर्ावत जास्त्त असते.
a)

त्रर्द्युत र्ाहकार्र त्रनमावण होणाऱ्या बिाची त्रर्दशा कोणत्या त्रनयमाच्या आधारे ठरर्ता येते?

b)

या तत्त्र्ाचा उपयोग कोणत्या त्रर्द्युत उपकरणामध्ये केिा जातो?

c)

त्या उपकरणाची रचना र्दशवत्रर्णारी आकृती काढा.

d)

त्या उपकरणाचे कायव थोडक्टयात त्रिहा.

2.

खािीि प्रश्नाांची उत्तरे त्रिहा.
a)

क्षरण म्हणजे काय?

b)

क्षरण प्रत्रतबांधात्मक कोणत्याही र्दोन पद्धती साांगा.

c)

ताांबे, अॅल्युत्रमत्रनअम या सारख्या धातूर्र त्रर्द्युत अपघटनाद्वारे त्याांच्या ऑक्टसाईडचा पातळ
थर कोणत्या पद्धतीत त्रर्दिा जातो?

d)

ती पद्धती आकृतीसह स्त्पष्ट करा.

गणित इयत्ता 10 वी (भाग I)
प्रश्नपत्रिका क्र. 3
वेळ : 2 तास											
सूचना
(i) सर्व प्रश्न आवश्यक आहेत.
(ii) गणकयंत्राचा वापर करता येणार नाही.
(iii) प्रश्नाच्या उजवीकडे दिलेल्या संख्या पूर्ण गुण दर्शवितात
प्रश्न 1(A)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

गुण : 40

खालीलपैकी कोणतेही चार प्रश्न सोडवा. 						
Q हा परिमेय संख्यांचा संच गुणधर्म पध्दतीने लिहा.
8 + -3   ची किंमत काढा.
x = -1 असताना x⁴- x³ + 5 ची किंमत काढा.
x हा 16 आणि  9 यांचा भूमितीमध्य  असेल तर  x ची किंमत लिहा.
x + y = 12 या समीकरणात x = 5 असेल तर  y = ?
आपल्या देशात वित्तीय वर्ष  कोणत्या  तारखेपासून  कोणत्या  तारखेपर्यंत असते?

4

(B) खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा						
4
(1) एका कॉलनीमधील काही घरांमध्ये रोज घेतले जाणारे दूध लिटरमध्ये  1,3,2,2,4,1,2,2,1
या प्रमाणे आहे. यावरुन  त्या  कुटंुबातील दूध वापराचा मध्य, मध्यक व बहुलक काढा.
(2) जर  a : b = 7 : 2 तर
a+b
		 (i) b : a 		
(ii)
b
या गुणोत्तरांच्या किमती लिहा.
(3) सोडवा : 3x + y = 14 आणि  x - y = 2
प्रश्न 2(A) 	दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून लिहा.						
(1) 2x² -7x + 6 = 0 या वर्गसमीकरणाची उकल कोणती?
3
3
		(A) -3 , 2  
(B)
, 2
(C) -2, 2
(D) 2,
2

2

(2) पहिल्या n नैसर्गिक संख्यांची बेरीज खालीलपैकी कोणती?
		(A)

n(n −1)
2

(B)

n
(n − 2)
2

(C)

(3) शेअर  अधिमूल्यावर  आहे असे म्हणतात, जेव्हा
(A) बाजारभाव > दर्शनी किंमत
(B) बाजारभाव = दर्शनी किंमत
(C) बाजारभाव < दर्शनी किंमत
(D) बाजारभाव ≤ दर्शनी किंमत
1

n(n +1)
2

(D)

n( n + 2 )
2

4
3
2

(4)

a b
c d

   या निश्चयकाची कोटी किती आहे?

(A) 1

(B) 3

(C) 4

(B) खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा.		

(D) 2
				

4

(1) दोन नाणी एकाचवेळी फेकली असता दोन्ही नाण्यांवर  छाप मिळणे या घटनेची संभाव्यता काढा.
(2) खाली दिलेल्या  सारणीवरुन  सामग्रीचा मध्य  काढा.
वर्ग
0-20 20-40 40-60 60-80 80-100
वारंवारता
6
4
5
7
3
(3) α = 4 आणि  β = -12 ही मुळे असणारे वर्गसमीकरण तयार  करा.
प्रश्न 3 (A) खालीलपैकी कोणत्याही दोन कृती पूर्ण  करा.						

4

(1) एका बँकेतील कर्मचाऱ्यांच्या रक्तगटांची तपासणी केली असता मिळालेली माहिती खालील
प्रमाणे दिली आहे.
‘कर्मचाऱ्याचा रक्तगट AB असणे’. ही घटना ‘C’ आहे.
रक्तगट
कर्मचाऱ्यांची संख्या

A
20

B
40

AB
15

O
25

या कर्मचाऱ्यांमधून  एकाची निवड केली असता त्याचा रक्तगट AB असण्याची संभाव्यता
खालील रिकाम्या  चौकटी भरुन  काढा.
			

n(S) =

				

n(C) =  
P(C) =

   =

(2) एका अंकगणिती श्रेढीचे पहिले पद  10 आणि  सामान्य  फरक 5 आहे, तर  त्या  श्रेढीच्या
पहिल्या  30 पदांची बेरीज खालील कृती पूर्ण  करुन  काढा.

		
		
∴

sn =
s30 =

n
2
30
2

[

+ (n-1)d]

[20 + (30-1)      ]

= 15(20 +      )
			

= 15 × 165

			

=
2

(3) 3x - y = 2 ; या समीकरणाचा आलेख काढण्यासाठी खालील सारणी पूर्ण  करा.		
					
x
-1
y
1
(x,y)
प्रश्न 3 (B) खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा.						
4
(1) प्रसादने 100 रुपये दर्शनी किंमत असणारा एक शेअर  बाजारभाव 150 रुपये होता तेव्हा 
विकत घेतला. त्यावर  त्याला कंपनीने 12 % लाभांश दिला. तर  प्रसादच्या  गुंतवणुकीवर 
मिळालेल्या  परताव्याचा दर  काढा.
(2) खालील अंकगणिती श्रेढीचे कितवे पद  148 आहे?
3,8,13,18,........
(3) खालील एकसामयिक समीकरणे क्रेमरच्या  पद्धतीने सोडवा.
		
x + y = 7 ; 2x - 3y = 9
प्रश्न 4

खालीलपैकी कोणतेही तीन प्रश्न सोडवा.						
9
(1) α आणि  β ही x²-4x-6=0   या समीकरणाची मुळे आहेत. तर 
		(i) α²+β²		 (ii) α³+β³
या किमती काढा.
(2) एका अंकगणिती श्रेढीच्या तिसऱ्या  व सातव्या  पदांची बेरीज 6 व गुणाकार  8 आहे. तर 
त्या  श्रेढीचे प्रथम पद  व सामान्य  फरक काढा.
(3) आदर्श विद्यालयातील विद्यार्थ्यांचा विविध विषयांकडे असणारा कल जाणण्यासाठी
केलेल्या  सर्वेक्षणात मिळालेली माहिती खालील वृत्तालेखात दाखवली आहे. एकूण
विद्यार्थी संख्या  500 असल्यास खालील
प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
(i) गणित विषयाकडे कल असणारे विद्यार्थी
किती?
(ii) सामाजिक शास्त्र विषयाकडे किती
विद्यार्थ्यांचा कल आहे?
(iii)भाषा विषयाकडे कल असणारे विद्यार्थी,
विज्ञान विषयाकडे कल असणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांपेक्षा किती जास्त  आहेत?
3

गणित
भाषा
108˚

126˚
72˚
विज्ञान
54

सा.शास्त्र

(4) एक दोन  अंकी संख्या  आणि तिच्यातील अंकांची अदलाबदल करुन मिळालेली संख्या 
यांची बेरीज 121 आहे. जर  एकक स्थानचा अंक हा दशक स्थानच्या  अंकापेक्षा  7 ने
मोठा असेल तर  ती संख्या  कोणती?
प्रश्न 5

खालीलपैकी कोणताही एक प्रश्न सोडवा.
					
4
(1) अकोला ते भुसावळ हे 168 किमी अंतर  कापण्यासाठी जलद  गाडीला पॅसेंजर  गाडीपेक्षा  1
तास कमी लागताे. जलद  गाडीचा सरासरी वेग पॅसेंजर  गाडीच्या  सरासरी वेगापक्षा
14 किमी प्रति  तास जास्त  आहे. तर दोन्ही  गाड्यांचे सरासरी वेग काढा.
(2) वर्ग  10 वीच्या विद्यार्थ्यांना प्रथम सत्र परीक्षेत मिळालेल्या  गुणांवर  अाधारित सारणी पुढे
दिली आहे. त्या  माहितीवरुन  आयतालेख काढा व त्यावरुन  वारंवारता बहुभुज काढा.
		
गुणांचा वर्गमध्य 325
375 425 475 525 575
विद्यार्थी संख्या
25
35
45
40
32 20
प्रश्न 6

खालीलपैकी कोणताही एक प्रश्न साेडवा.						
3
(1) एका थैलीमध्ये  काही पांढरे, काही निळे आणि  काही लाल असे एकूण 50 चेंडू आहेत.
पांढऱ्या रंगाचे चेंडू निळ्या रंगांच्या  चंेडूंच्या  11 पट आहेत. लाल रंगाचे चेंडू पांढऱ्या 
रंगाच्या  चेंडूंपेक्षा  कमी आहेत. तसेच लाल रंगाचे चेंडू निळ्या रंगाच्या  चेंडूंपेक्षा  जास्त 
आहेत. तर  त्या  थैलीतून  यादृच्छिक पध्दतीने एक चेंडू काढल्यास तो लाल असण्याची
संभाव्यता किती?
(2) महाराष्ट्रात व्यापार  करणारे तीन नोंदणीकृत व्यापारी A,B व C आहेत. समजा, त्यांनी
सप्टेंबर  2018 या महिन्यात खालीलप्रमाणे मालाची खरेदी व विक्री  केली. प्रत्येक
व्यवहारात जीएसटीचा दर  5 % होता. सारणी वाचून  खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
		
विक्रीवर गोळा
खरेदी वेळी
शासनाकडे
शासनाकडे
व्यापारी
ITC
केलेला जीएसटी दिलेला जीएसटी
भरलेला कर
शिल्लक कर
A ` 5000
` 6000
` 5000 ` 0
` 1000
B ` 5000
` 4000
` 4000 ` 1000
` 0
C ` 5000
` 5000
` 5000 ` 0
` 0
(i) व्यापारी A ने एकूण किती रुपयांची विक्री  केली?
(ii) व्यापारी B ने एकूण किती रुपयांचा माल खरेदी केला?
(iii) व्यापारी A चा किती रुपये CGST व SGST शासनाकडे शिल्लक राहणार  आहे?

4

इयत्ता 10 वी गणित भाग II
प्रश्नपत्रिका क्र. 3
वेळ : 2 तास											
सूचना
(i)  सर्व प्रश्न आवश्यक आहेत.
(ii) गणकयंत्राचा वापर करता येणार नाही.
(iii) प्रश्नाच्या उजवीकडे दिलेल्या संख्या पूर्ण गुण दर्शवतात.
(iv) आवश्यक त्या ठिकाणी उत्तराशेजारी आकृती काढावी.
(v) रचनेच्या सर्व खुणा स्पष्ट असाव्यात. त्या पुसू नका.

गुण : 40

प्रश्न. 1 (A) खालीलपैकी कोणतेही चार प्रश्न सोडवा. 					
(1) बिंदू A चा निर्देशक 4 आणि बिंदू B चा निर्देशक -8 आहे, तर d(A, B) काढा.
(2)
D.

85˚
H

R
M

K

G

P
S

(4)

बाजूच्या  आकृतीमध्ये  रेषा  RP || रेषा  MS व  रेषा  DK
छेदिका  आहे. ∠DHP = 85o तर ∠RHG व 
∠HGS यांची मापे लिहा.

(3) ∆ ABC चा ∠ ACD हा बाह्यकोन आहे.
जर ∠B = 40o, ∠A = 70o तर ∠ACD चे माप किती?

A

B

C

D

(4) समांतरभुज c WXYZ चे कर्ण बिंदू O मध्ये छेदतात. जर OY = 5 सेमी तर WY = ?
(5) A(-3, 2) हा बिंदू कोणत्या चरणात असेल ? B(12, 0) हा बिंदू कोणत्या अक्षावर असेल ?
(6) 1 सेमी त्रिज्या असलेल्या गोलाचे वक्रपृष्ठफळ किती ? (π = 3.14)
प्रश्न 1 (B) खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा. 					
(1) सोपे रुप द्या. 2 sin30 + 3  tan45
(2)
सोबतच्या आकृतीत, बिंदू O हा वर्तुळकेंद्र आहे.
O
रेख OM ⊥ जीवा AB आहे. OM = 8 सेमी,
B
A
AB = 12 सेमी तर OB = किती ?
M

(4)

(3) ∆ PQR मध्ये PQ = 10 सेमी, QR =12 सेमी, PR = 8 सेमी, तर या त्रिकोणाचा सर्वात मोठा व 
सर्वात लहान कोन कोणता ?
1

प्रश्न 2 (A)	दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून लिहा.					
(1)

(2)
(3)
(4)

(4)

एकमेकांना  आतून  स्पर्श करणाऱ्या दोन वर्तुळांना  जास्तीत जास्त किती सामाईक स्पर्शिका काढता 
येतात?
(A) एक
(B) दोन 
(C) तीन 
(D) चार
(-3, 4) या बिंदूचे आरंभबिंदूपासूनचे अंतर ...... आहे.
(A) 7
(B) 1
(C) 5
(D) 4
sinθ × cosecθ = किती ?
(A) 1
(B) 0
(C) 12
(D) 2
कंसाचे माप 90o आणि त्रिज्या 7 सेमी असलेल्या वर्तुळपाकळीची परिमिती किती ?
(A) 44 सेमी
(B) 25 सेमी
(C) 36 सेमी
(D) 56 सेमी

प्रश्न 2 (B) खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा. 						
(4)
(1) ∆ ABC ∼ ∆ DEF व A(∆ ABC) : A ∆ (DEF) = 1 : 2 असून AB = 4 तर DE ची
लांबी काढा.
N
(2)
E
बाजूच्या आकृतीमध्ये m(कंस NS) = 1250
o
M
m(कंस EF) = 37 , तर ∠NMS चे माप काढा.
S

F

(3) P(0, 6) आणि Q(12, 20) यांना जोडणाऱ्या रेषाखंडाच्या मध्यबिंदूचे निर्देशक काढा.
प्रश्न 3 (A) खालीलपैकी कोणत्याही दोन कृती पूर्ण करा. 					
(1)
बाजूच्या आकृतीतील माहितीवरून,
A
8

B

C

(4)

AB आणि  BC काढण्यासाठी खालील रिकाम्या  चौकटी
भरून कृती पूर्ण करा.
AB = BC
(दिलेले)
∴∠BAC = ∠BCA =
∴ AB = BC =
× AC
                =
× 8
                 =
×2 2
                 = 2
2

(2)

E

F
H

G

सिद्धता :
			
			
			
			
(3) B

बाजूच्या आकृतीत, जीवा EF || जीवा GH.
तर सिद्ध करा, जीवा EG ≅ जीवा FH.
सिद्धता रिकाम्या चौकटी भरून पूर्ण करा.

∠ EFG = ∠ FGH
∠ EFG =
∠ FGH =
∴ m(कंस EG) =
∴ जीवा EG ≅ जीवा FH
7 cm

(I)
(II)
(III)

C

X

D

A

चौरसाचे क्षेत्रफळ
काढा.
प्रश्न 3 (B)
(1)

..........
		
......... (अंतर्लिखित कोनाचे प्रमेय)
......... (अंतर्लिखित कोनाचे प्रमेय)
......... [(I), (II), (III) वरून]
....... (एकरुप कंसाच्या संगत जीवा)

चौरस ABCD ची बाजू 7 सेमी आहे.
बिंदू D हे केंद्र मानून DA त्रिज्येने कंस  AXC काढला,
तर छायांकित भागाचे क्षेत्रफळ खालील प्रवाह आकृतीच्या 
आधारे काढा.

वर्तुळपाकळी D-AXC चे
क्षेत्रफळ काढा

छायांकित भागाचे
क्षेत्रफळ काढा.

खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा. 					
M

(4)

∆ MNP मध्ये ∠ MNP = 90˚,

रेख NQ ⊥ रेख MP, MQ = 9,
QP = 4 तर NQ काढा.

Q
N

(2) secθ + tanθ =
(3)

P
cos 
1 sin 
5

2

हे सिद्ध करा.
9 सेमी उंची असलेल्या शंकूछेदाच्या वर्तुळाकार बाजूंच्या 
त्रिज्या  5 सेमी व  2 सेमी असल्यास शंकूछेदाचे घनफळ
किती ? (π = 3.14)
3

प्रश्न 4		

खालीलपैकी कोणतेही तीन प्रश्न सोडवा. 				

(9)

(1) खालील प्रमेय सिद्ध करा.
“त्रिकोणाच्या  एका बाजूला  समांतर असणारी रेषा  त्याच्या  उरलेल्या बाजूंना भिन्न बिंदूंत छेदत
असेल, तर ती रेषा त्या बाजूंना एकाच प्रमाणात विभागते.”
(2) केंद्र O असलेले 3.5 सेमी त्रिज्येचे वर्तुळ काढा. वर्तुळ केंद्रापासून 5.7 सेमी अंतरावर बिंदू P घ्या.
P बिंदूमधून वर्तुळाची स्पर्शिका काढा.
(3) रेषा PQ ही रेषा RS ला समांतर असून बिंदू P,Q,R व S चे निर्देशक अनूक्रमे (2,4), (3,6),
(3,1) आणि (5,k)आहेत, तर k ची किंमत काढा.
(4) एका दीपगृहावरून एका होडीकडे पाहताना 60o मापाचा अवनत कोन होतो. जर दीपगृहाची      
उंची 90 मी असेल तर ती होडी दीपगृहापासून किती अंतरावर आहे ? ( 3 = 1.73)
प्रश्न 5 वा.

खालीलपैकी कोणताही एक प्रश्न सोडवा. 						

(1)

A

P
B

D

Q

C

(4)

दोन वर्तुळे एकमेकांना बिंदू P व Q मध्ये छेदतात. बिंदू P व 
Q मधून काढलेल्या वृत्तछेदिका वर्तुळांना बिंदू A व B मध्ये 
आणि बिंदू  D व C मध्ये छेदतात. तर
∠ ADC + ∠ BCD = 180o हे सिद्ध करा.

(2) ∆ XYZ ∼ ∆ PYR; ∆XYZ मध्ये ∠Y = 60o, XY = 4.5 सेमी व YZ = 5.1 सेमी आणि 
XY
4
=
तर ∆ XYZ व ∆ PYR काढा.
PY
7

प्रश्न 6		

खालीलपैकी कोणताही एक प्रश्न सोडवा. 				

(1) ABC च्या अंतर्भागात O हा कोणताही एक
बिंदू आहे. ∠ AOB, ∠ BOC आणि 
		
∠AOC यांचे दुभाजक, बाजू AB,
बाजू BC व बाजू AC यांना अनुक्रमे F, D
       व E मध्ये छेदतात, तर सिद्ध करा.
BF × AE × CD = AF × CE × BD

(3)

A
F

B

E

×
×

O
D

C

(2) एक अर्धगोलाकार वाटी आहे. एक शंकू असा तयार करावयाचा आहे, की तो पाण्याने भरून दोन वेळा 
वाटीत ओतला की वाटी पाण्याने पूर्ण भरेल. तर त्या शंकूच्या तळाशी त्रिज्या आणि लंब उंची तुम्ही 
कशी ठरवाल ?
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