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  MODEL ACTIVITY SHEET (3)

 MY ENGLISH COURSEBOOK

 (THIRD LANGUAGE) (LL)

Time – 3 Hours  Std – X

Date –   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.   02

  (i) The bird has flown!

  (ii) Where did you disappear?

 (3) Put the following words in alphabetical order.  02

  (i) life, humour, deaf, mad.

  (ii) concept, case, cute, clad.

 (4) Punctuate the following.   02

  (i) is that so said mrs srivastava

  (ii) she smiled a beggar changed my life.

 (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

  

growing

country

 

 (8) Complete the word-chain of ‘verbs’. Add four verbs, each 
  beginning with the last letter of the previous word.  02

  speak    
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(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

 (3) What was the real name of Bholi?

  (i) Radha (ii) Champa (iii) Mangla (iv) Sulekha

 (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.     02

 Bholi talked very little because 
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(A3) Find the verb forms of the following from the passage.  02

  (i) mimicry  (ii) settlement 

  (iii) speech  (iv) marriage 

(A4) (1) The child was very fair and pretty. 

  (Choose correct alternative to make it exclamatory.)  01

  (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!

 (2) It was not difficult to find bridegrooms for them.
  (Rewrite the sentence and underline the infinitive.)  01

(A5)  Is it good to make fun of the child who can’t speak well? 
  Give reasons for your answer.   02

(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.
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(B2) Complete the following web.   02

The people in this age

are connected by are living

exchange are connected through

(B3) Find the describing words from the passage for the following words. 02

 (i)  globalisation (ii)  bird 

 (iii)  Internet  (iv)  disconnect

(B4) (1) He asked the bird, “What are you doing?”   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. 02

  (i) According to the poet,  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.   01

 (1) Decisions I must make 

 (2) Travel down the darkened road 
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(B) Poetry Appreciation.     (10 Marks)

 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.
   - Henry Sambrooke Leigh
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 • 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  have potentially toxic levels of lead 
  in their blood.

 (iv)  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.    02

 

Ways to prevent 
lead poisoning 
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(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.    01

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

 (2) It is estimated.     01
  (Name the tense.)

(A5)  Suggest fair effective measure programmes for the prevention 
  of lead poisoning.     02

Q.4 (B) Summary Writing     (5 Marks)

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

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 
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(B) B1 Or B2 Do any one of the following.    (5 Marks)

(B1) Dialogue Writing     

 (1) Prepare a dialogue from the jumbled sentences.  01

  (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

  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 Effects
• Industrial activities

• Vehicles

• Garbage dumping

• Rapid urbanization

• Environment Degradation

• Deterioration of human health

• Global warming

• Depletion of Ozone layer

• Infertile land

(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)
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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

Duration February to 
May

June to September October to 
January

Climate very hot cloudy chilly-cold cold

Festivals Fairs/melas Gauri and Ganesh festival Dipawali/
Dussehra

Work of farmers ploughing 
field

sowing the seeds 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.  05

 Once there was a poor boy named Sumit. He had a rich friend Rohit. 

 They were 
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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    (5 Marks)

(a) Translate the following words into your medium of instruction.  01

 (1) classmate  (2) condition 

(b) 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.    02

(1) पोहणे हा चांगला व्ा्ाम आहे.
(2) प्रदुषण टाळा, आरोग् वाचवा.

1. તરવું એ સારો વ્યયામ છે.
2. પર્દૂષણ ટાળો, આરોગ્ય બચાવો.

(1) ಈಜುವುದು  ಉತ್ತ ಮ ವ್ಯಾ ಯಾಮವ್ಗಿದೆ.
(2) ಪ್ರ ದೂಷಣವನ್ನು  ತಡೆಯಿರಿ ಆರೋಗಯಾ ವನ್ನು  ಕಾಪಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಿ ರಿ.

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

1. ఈతకొట్టడం  ఒక చక్క ని వ్యా యామం.
2. కాలుష్యా నిని  అరికట్టండి. ఆరోగ్యా నిని  కాపాడుకొండి

(१) तैराकी उततम व्ा्ाम है ।
(२) प्रदूषण टालो, सवस्थ रहो ।

***
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मराठी (प्रथम भाषा) कुमारभारती इयतता-दहावी
² इयतता दहावीचया प्रसताववत आराखड्ानुसार नमुना कृवतपवरिका क्र.३

 वेळ- ३ तास        एकूण गुण-१००

कृवतपवरिकेसाठी सूचना
(१)	 सूचनेनुसार	आकलनकृती	व	व्ाकरण	्ांमधील	आकृत्ा	काढाव्ात.
(२)	 आकृत्ा	पेननेच	काढाव्ात.
(३)	 उप्ोजित	लेखनातील	कृतींसाठी	(सूचना,	जनवेदन)	आकृतीची	आवश्कता	नाही.	तसेच	्ा	कृती		 	

जलहून	घेऊ	न्ेत.
(४)	 जवभाग	५-	उप्ोजित	लेखन	प्र.५	(अ)	(२)	सारांशलेखन	्ा	घटकासाठी	गद्य	जवभागातील	प्र.१	(इ)	अपजठत	

उतारा	वाचून	त्ा	उताऱ्ाचा	सारांश	जलहाव्ाचा	आहे.	
(५)	 सवच्छता,	नीटनेटकेपणा	व	लेखनजन्मांनुसार	लेखन	्ांकडे	िाणीवपूव्वक	लक्ष	द्यावे.	

ववभाग १ गद्य
पवठत गद्य  

प्र. १. (अ) उताऱयाचया आधारे सूचनेनुसार कृती करा. 
  (१) वैविष्ट्े विहा.         ०१
       (i) वसंतऋतूचा सपि्श

	  (ii)  खािीि वाकयांचया साहाययाने गवताचे पाते आवण वपकिेिे पान यांचया वृततीतीि  ०१
    फरक सपष्ट करा व तक्ा पूण्श करा. 

	 (अ)		 गोड	सवपन	बघणारे
	 (आ)		सवत:ला	रजसक	समिणारे
	 (इ)		 कण्वकटू	आवाि	सहन	न	होणारे
	 (ई)		 सवत:ला	उच्चपदस्थ	समिणारे

गवताचे पाते वपकिेिे पान
(i)	 (i)
(ii) (ii)

...... ......
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  (२) चौकटी पूण्श करा.         ०२

गवताचया पातयाचे सवभाव वविेष

......... ......... ......... .........

  हिवाळा नुकताच सुरू झालेला िोता.
झाडावरून एकामागून एक हिकलेली िाने गळून िडू लागली. 
िट...िट...िट...
त्ाांचा तो िट...िट...असा कर्णकटू आवाज...
तो आवाज ऐकून धररीमातेच्ा कुशीत झोिी गेलेले एक हचमरे गवताचे िाते जागे झाले. 

हगरक्ा खात खात जहमनीवर ्ेराऱ्ा एका िानाला ते मिराले,
‘‘िडता िडता हकती कटकट करतो्स तू? तुझ्ा ्ा दांग्ानां माझ्ा साऱ्ा गोड गोड सवपनाांचा 

चुराडा झाला की!’’
िानाला राग आला. ते हचडून मिराले, ‘‘अरे जा! हचडखोर हिबिा कुठला! मातीत जनमून मातीतच 

लोळराऱ्ा तुझ्ासारख्ा क्ुद्र गवताच्ा िात्ाला आमच्ा ्ा उच्च वातावरराची कलिना कशी 
्ेरार? िा दांगा नािी, िेटा! िे गारां चाललां्! जनमात कधी आ न करराऱ्ा तुझ्ासारख्ा 
अरहसकाला ते समजा्चां नािी!’’ िे िोलता िोलताच ते िान िृथवीवर िडले आहर धररीमातेच्ा 
कुशीत झोिी गेले.

ते िुनिा जागे झाले, ते वसांताच्ा सांजीवक सिशा्णने! त्ा सिशा्णत हवलक्र जादू िोती. त्ा जादूने 
आता त्ा िानाचे रूिाांतर गवताच्ा हचमुकल्ा िात्ात झाले िोते. िुनिा हिवाळा आला. थांडीने 
कुडकुडत गवताचे िाते धररीमातेच्ा कुशीत लिू लागले-झोिू लागले. िर िुन:िुनिा त्ाची झोिमोड 
िोऊ लागली. हजकडे हतकडे झाडाांवर िाने सळसळत िोती...िट िट असा आवाज करीत िृथवीवर 
िडत िोती!
 ते गवताचे िाते किाळाला आठी घालून सवत:शीच िुटिुटले, ‘का् िी हिवाळ्ातली िानां! 
जीव खाऊन टाकला ्ाांनी अगदी! केवढा िा कर्णकटू आवाज...छी छी छी! माझ्ा साऱ्ा गोड गोड 
सवपनाांचा चेंदामेंदा केला ्ाांनी!’

  (३) वयाकरण          ०१  
	 	 (i)	अधोरेखखत िबदांची जात ओळखा.

	 (अ)		 धरणीमातेच्ा	कुशीत	झोपी	गेलेले	एक	जचमण	ेगवताचे	पाते	िागे	झाले.
	 (अा)		जपकलेली	पाने	झाडावरून	गळून	पडू	लागली.	

िबद जात
............... ...............

	 	 	 (ii)	अधोरेखखत िबदाचे वचन बदिून वाकय पुनहा विहा.    ०१
	 	 	 	 					जचंतेने	फक्त	कपाळावरच्ा	आठ्ा	वाढतात.

  (४) सवमत- गवताच्ा	पात्ासारखा	सवभाव	असणाऱ्ा	व्क्क्तबद्दल	तुमचे	मत	जलहा.	 	 ०२
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प्र. १. (अा) (१) पररणाम विहा.         ०१
	 (i)		 अरुजणमाचा	ऑक््सिन	साठा	संपल्ाचा	पररणाम	.................	 	

      (ii)    चुकीचे ववधान िोधा.	 	 	 	 	 	 	 ०१
	 	 अरुजणमाच्ा	मत.े.......

	 (अ)		प्र्तन	जनषफळ	ठरणे	महणिे	अप्श	नाही.	
	 (अा)		कमकुवत	ध्े्	महणिे	अप्श.
	 (इ)				आ्ुष्ात	चांगली	व्क्ती	बनणे	महत्वाचे.
	 (ई)				नजशबापेक्षा	कत््वतवावर	जवशवास	ठेवावा.     

   आता	मी	उतरू	लागले	होते.	िेमतेम	४०-५०	पावलांवरच	माझा	ऑक््सिन	साठा	संपला...एक	सांगू?	
लक,	भाग्,	जकसमत,	डेक्सटनी	असल्ा	भाकड	शबदांना	मी	नाही	मानत;	पण	Fortune	favours	the	braves	
्ावर	माझा	पूण्व	जवशवास	आहे...िेवहा	मी	गुदमरू	लागले,	शवास	घेण्ाचा	प्र्तन	करू	लागले,	अगदी	त्ाच	वेळी	
एका	जरिजटश	माणसाने	ओझे	होते	महणून	फेकून	जदलेला	िासतीचा	एक	ऑक््सिन	जसजलंडर	आमहांला	जदसला.	माझ्ा	
शेरपाने	तो	चटकन	मला	अडकवला.	सावकाश	आमही	त्ा	‘डे्थ	झोन’मधून	सहीसलामत	खाली	उतरलो.	वर	
चढण्ापेक्षा	खाली	उतरताना	होणाऱ्ा	म्त्ूंचे	प्रमाण	िासत	आहे...आजण	आमही	ते	ओलांडून	आलो	होतो.	‘माझा	
जदवस’	अखेर	आला	होता...जग्ा्वरोहकांच्ा	चढाईच्ा	टपप्ातले	एक	महत्वाचे	जशखर	‘एवहरेसट’	मी	सर	केले	होते!
जग्ा्वरोहणाने	मला	खूप	महत्वाचे	काही	धडे	जदले.	माझ्ात	आतमजवशवास	िागवला.	नेत्तव,	गटबांधणी	्ांचे	धडे	

तर	 जमळालेच;	 पण	 एक	 पोलादी	कणखरपणा	 माझ्ात	 जनमा्वण	केला.	 जमतांनो,	आपण	आ्ुष्ात	का्	 जमळवतो	 हे	
महत्वाचं	नाही,	तर	ही	कमाई	आपल्ाला	अजधक	चांगली	व्क्ती	कशी	बनवते,	हे	महत्वाचं	वाटतं	मला.	आपण	इतरांशी	
कसे	वागताे	्ावरून	आपण	एक	उततम	व्क्ती	आहाेत	की	नाहीत	हे	ठरतं.

तुमहां	कुमार	व्ोगटांतल्ा	मुलामुलींना	एक	सांगावंसं	वाटतं,	की	आपलं	ध्े्	साध्	करताना	प्र्तन	जनषफळ	ठरणे	
महणिे	अप्श	नसतं,	तर	िेवहा	ध्े्च	कमकुवत	असतं,	तेवहा	त्ाला	अप्श	महटलं	िातं.	

वगया्शरोहणाने अरुवणमािा प्राप्त झािेलया गोष्टी

...... ...... ...... ......

  (२) आकृती पूण्श करा.         ०२

  (३) वयाकरण          ०१  
  (i)	सूचनेनुसार कृती करा. अधोरेखखत िबदाचा ववरुद्ाथथी िबद वापरून वाकय पुनहा विहा.

	 (अ)		 प्र्तन	जनषफळ	ठरणे	महणिे	अप्श	नसतं.	

   (ii)	खािीि तक्ा पूण्श करा.        ०१

िबद ववभक्ीचे नाव
(i)		माझ्ात ...............
(ii)	जग्ा्वरोहणाने ...............

	  (४) सवमत- अरुजणमाने	उताऱ्ात	जदलेला	संदेश	तुमच्ा	शबदांत	जलहा.		 	 	 ०२ 
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थकवा वकंवा कंटाळणयाचा 
कामावर होणारा पररणाम

आळसाचे िक्षण असिेिे दुगु्शण(i) (ii)

प्र. १. (इ) उताऱयाचया आधारे सूचनेनुसार कृती करा.
(१) फरक सपष्ट करा.	 	 	 	 	 	 	 	 	 ०२

थकवा कंटाळा
(i)		............... (i)		...............
(ii)		............... (ii)		...............

्थकणे	ही	एक	शारररीक	अवस्था	आहे.	्थोडी	जवशांती	घेतल्ानंतर	्थकवा	िातो.	वेगाने	चालणाऱ्ा	व्क्तीला	
झाडाच्ा	सावलीत	्थांबल्ानंतर	प्राणवा्ूचा	लाभ	्थोडा	अजधक	होतो	व	त्ाचा	्थकवा	लवकर	कमी	होतो.	प्रत्ेक	
इंजरि्ांना	मूलभूत	शक्ती	असते	व	त्ा	शक्तीला	म्ा्वदा	असते.	ती	शक्ती	आेलांडली	महणिे	्थकवा	्ेतो.	त्ा	इंजरि्ांना	
अलपकाळ	जवशांती	जमळाली	की	बरे	वाटते.	कंटाळा	ही	मानजसक	अवस्था	असते.	ते	आळसाचेच	एक	रूप	असते.	
एक	प्रकारची	िडता,	जशज्थलता	जकंवा	मंदपणा	हे	आळसाचे	लक्षण	असते.	आळस	हा	व्ततीत	रूपांतररत	होऊ	शकतो.	
काही	 व्क्ती	व्ततीने	आळशी	असतात.	 त्ांना	कामाचा	कंटाळा	असतो.	ती	नाना	प्रकारच्ा	सबबी	सांगून	कामे	
टाळतात.	हा	कंटाळा	सवाभाजवक	असतो,	िेवहा	कामच	कंटाळवाणे,	रूक्ष,	रसहीन	व	अ्थ्वशून्	असते.	लहान	मुलांना	
खेळाचा	कंटाळा	्ेत	नाही.	पण	इतर	कामांचा	कंटाळा	्ेतो.	कंटाळा	माणसाच्ा	व्ततीत	असतो.	तर	्थकवा	गातात	
असतो.	्थकवा	दूर	होऊ	शकतो	पण	कंटाळाही	खोड	होण्ाचा	संभव	असतो.	्थकवा	जकंवा	कंटाळा	्ा	दोहोंचा	एक	
पररणाम	मात	समान	असतो.	 त्ामुळे	हाती	घेतलेल्ा	कामाची	प्रत	खालावते.	अंगचा	आळस	िाण्ासाठी	आजण	
कत््वतवाचा	कळस	घडण्ासाठी	शरीर-मनाचे	आरोग्	व	तािेपणा	ितन	करावे.	

(२) खािीि आकृतया पूण्श करा.		 	 	 	 	 	 	 ०२

................
............. ............. .............

(३) वयाकरण           	 	०१
(i)		 सूचनेनुसार कृती करा.	
	 (अ)			्थकणे	ही	एक	शारीररक	अवस्था	आहे.	(काळ	ओळखा.)
	 (आ)			ती	शक्ती	ओलांडली	महणिे	्थकवा	्ेतो.	(भजवष्काळ	करा.)

(ii)		‘विवथिता’ व ‘कंटाळा’ या नामांचा उपप्रकार ओळखा.    ०१
नाम उपप्रकार

(i)		जशज्थलता (i)		...............
(ii)	कंटाळा (ii)		...............

(४) सवमत- अंगचा	आळस	िाण्ासाठी	शरीर	व	मनाचे	तािेपण	कसे	िपाल	ते	तुमच्ा	शबदांत	सपष्ट	करा.	०२
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ववभाग २ पद्य 

प्र. २. (अ) कववतेचया आधारे सूचनेनुसार कृती करा.
  (१)  आकृती पूण्श करा.          ०२

कवीने पाखरािा करावयास सांवगतिेलया गोष्टी(i)

........... ........... ........... ...........

आकाशी	झेप	घे	रे	पाखरा
सोडी	सोन्ाचा	जपंिरा

तुिभवती	वैभव,	मा्ा
फळ	रसाळ	जमळते	खा्ा
सुखलोलुप	झाली	का्ा
हा	कुठवर	वेड्ा	घेसी	आसरा

तुि	पंख	जदले	देवाने
कर	जवहार	सामर्ा्वने
दरर-डोंगर,	जहरवी	राने
िा	ओलांडुनी	्ा	सररता-सागरा

कष्टाजवण	फळ	ना	जमळते
तुि	कळते	परर	ना	वळते
हृद्ात	व््था	ही	िळते
का	िीव	जबचारा	होई	बावरा

घामातुन	मोती	फुलले
शमदेव	घरी	अवतरले
घर	प्रसन्नतेने	नटले

	 	 	 	 							हा	्ोग	िीवनी	आला	साजिरा

  (२)  (i)   एक वकंवा दोन िबदांत उततर द्या.	 	 	 	 	 	 ०१
(अ)			पोपटाचे	राहण्ाचे	जठकाण-
(आ)		पोपटाचे	खाद्य-	

(ii)   खािीि िबदसमूहाचा अथ्श सपष्ट करा.	 	 	 	 	 ०१
	 		‘तुि	कळते	परर	ना	वळते’

   कावयसौंदय्श        	 ०२	
	 	 	 (३)	‘सुखलोलुप	झाली	का्ा
	 	 	 	 			हा	कुठवर	वेड्ा	घेसी	आसरा’’	्ा	काव्पंक्तीतील	जवचार	सौंद््व	सपष्ट	करा.	
	 	 	 (४)	‘घामातुन	मोती	फुलले’	्ा	जवधानाबाबत	तुमचा	अनुभव	जलहा.	 	 	 ०२
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प्र. २. (अा) खािीि मुद् द्यांचया आधारे कोणतयाही एका कववतेसंबंधी कृती सोडवा.   ०८
	 	 (१)	खोद	आणखी	्थोडेसे	 (२)	भरतवा््

	 (१)	प्रसतुत	कजवतेचे	कवी/कवज्ती	(०१)	गुण
	 (२)	कजवतेचा	रचनाप्रकार	(०१	गुण)
	 (३)	कजवतेचा	जवष्	(०१	गुण)
	 (४)	कजवतेतून	व्क्त	होणारा	भाव	(स्था्ी	भाव)	(०१	गुण)
	 (५)	कजवतेतील	आवडलेली	ओळ	(०२	गुण)
	 (६)	कजवता	आवडण्ाची	वा	न	आवडण्ाची	कारणे	(०२	गुण)

प्र. २. (इ) खािी वदिेलया कावयपंक्ीचे रसग्रहण करा.        ०४
	 	 ‘तू	झालास	पररक्स्थतीवर	सवार
	 	 आजण	घडजवलास	नवा	इजतहास
	 	 तू	झालास	मूक	समािाचा	ना्क
	 	 आजण	िागा	केलास	उभा	बजहषकृत	भारत’

ववभाग ३- सथूिवाचन

प्र.३.  खािीिपैकी कोणतयाही दोन कृती सोडवा.	 	 	 	 	 	 	 							०६
(१)	 ‘मुक्ामामध्े	जन्ोिनबद्ध	प्रवासावर	अजधक	जवशवास	ठेवावा’	्ा	लेफटनंट	सवाती	महाजडक	
	 ्ांच्ा	जवधानाजवष्ीचे	तुमचे	जवचार	सपष्ट	करा.
(२)	 खालील	कृती	सोडवा.	व्ुतपततीकोशाची	माजहती	्ावर	पररच्छेद	त्ार	करा.

(३)	 पररच्छेद	त्ार	करा.
	 मुले	भरकटण्ाची	कारणे	आजण	रेखािींच्ा	का्ा्वचा	पररणाम	

ववभाग ४- भाषाभयास

प्र.४. (अ) वयाकरण घटकांवर आधाररत कृती.	 	 	 	 	 	 	 	 	
  (१)  समास

	 	 								खालील	तक्ता	पूण्व	करा.	 	 	 	 	 	 	 	 			०२
समासाचे नाव उदाहरण समास ववग्रह

(i)	समाहार	द्ंद्	समास केरकचरा .......................
(ii)	....................... प्रजतक्षण प्रत्ेक	क्षणाला
(iii)	द्	जवगू	समास ....................... पाच	आरत्ांचा	समूह
(iv)	जवभक्ती	ततपुरुष	समास ....................... रािाचा	वाडा

जनजम्वतीचा	ठराव

वयुतपतती कोि जनजम्वतीची	िबाबदारी

जनजम्वतीसाठी	अ्थ्वसाहाय्

त्ाचे	प्रकाशन
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घन

(२) अिंकार
         खालील	वैजशष्टांवरून	अलंकार	ओळखा	व	समप्वक	उदाहरण	द्या.		 	 	 ०२

(i)	 उपमे्	व	उपमान	्ा	दोघात	भेद	नाही.
(ii)	 उपमे्	हे	उपमानच	आहे.

	 	 	 	 (अ)	अलंकाराचे	नाव		 	(आ)	अलंकाराचे	उदाहरण		

(३) खािीि कावयपंक्ीतीि वृतत ओळखा.      ०१
	 ‘तजदतर	खग	भेणे	वेगळाले	पळाले
	 उपवन	िल	केली	िे	करा्ा	जमळाले’

(४) िबदवसद्ी          ०२
	 कंसातील	शबदांचे	खाली	जदलेल्ा	त्त्ात	वगगीकरण	करा.
	 (महत्व,	लुटूलुटू,	जनकामी,	घेईघेई,	चढाई,	सुकुमार)	

प्रतययघवटत उपसग्शघवटत अभयसत
(i)	महत्व ....................... .......................
(ii)	....................... ....................... लुटूलुटू

(५) सामानयरूप तक्ा पूण्श करा.        ०१

िबद सामानयरूप
(i)	धोब्ाने .......................
(ii)	शाळेतून .......................

(६) (i) वदिेलया वाकयांत कंसातीि वाकप्रचारांचा वापर करून वाकय पुनहा विहा.   ०१
	 	 (तोंडचे	पाणी	पळणे,	मुहूत्वमेढ	रोवणे,	आकाश	ठेंगणे	वाटणे)

	 	 	 (अ)	१५	ऑगसटला	्ा	वषगीच्ा	राष्टट्ी्	क्ीडा	सपधाांचा	प्रारंभ	झाला.	
	 	 	 (आ)	गावात	वाघ	जशरल्ाचे	कळताच	गावकरी	फार	घाबरले.

 (ii) तक्ा पूण्श करा.         ०१

वाकप्रचार अथ्श
(i)	जशरोधा््व	मानणे (अ)	..........................
(ii)	.......................... (आ)	लक्षपूव्वक	ऐकणे

प्र.४. (अा) भाषासौंदय्श. 	 	

  (१)	िबदसंपतती
 	 				(१)	पुढील	शबदाचे	दोन	अ्थ्व	जलहा.	 	 	 	 	 	 	 ०१



8

	  (२)	पुढीि िबदसमूहाबद्दि एक िबद विहा.      ०१
	 (i)	जदशा	दाखजवणारा			

	 (ii)	वाहन	चालजवणारा	

  (३)	वदिेलया िबदांतून दोन अथ्शपूण्श िबद तयार करा. (नगर व पाविका हे दोन िबद सोडून)  ०१
	 नगरपाजलका-	................	,	................

  (४)	गटात न बसणारा िबद िोधा.         ०१
	 (i)		खाणे,	िेवणे,	िेवण,	करणे	

	 (ii)	मधूर,	सवसत,	पाणी,	सवच्छ	

  (५)	िेखनवनयमांनुसार िेखन
 	 				(i)	अचूक िबद ओळखा.	 	 	 	 	 	 	 	 ०१

	 (अ)	उतसफुत्व,	उतसफूफूत,	ऊतसफूत्व,	उतसफूत्व
	 (आ)	सममान/संमान/सनमान/सनमान्	

	 	 				(ii)	खािीि वाकय िेखनवनयमांनुसार विहा.	 	 	 	 	 	 ०१
	 आणी	त्ाच	क्षणी	नवे	जवचार,	नव्ा	कलपना	माझ्ा	मनात	कारंज्ाच्ा	तूषारांप्रमाणे	उडू	लागतात.

  (६)	ववरामवचनहे
 	 				(i)	खाली	जदलेल्ा	उप्ोगावरून	कोणते	जवरामजचनह	वापराल	ते	जचनह	जलहा.	 	 	 ०१

	 (अ)	 दोन	्छोटी	वा््े	उभ्ानव्ी	
अव््ांनी	िोडण्ासाठी

		.....	(अा)	 उतकट	भाव	व्क्त	करण्ासाठी 		.....	

 	 				(ii)	खालील	वा््ात	्ोग्		जवरामजचनहे	घाला.		 	 	 	 	 	 ०१
	 तुमही	खरं	सांगत	नाही.	केस	आपोआप	काळे	राहतात	का्

  (७)	पाररभावषक िबद
        (i)	खालील	शबदांना	प्रचजलत	मराठी	भाषेतील	शबद	जलहा.			 	 	 	 ०१
	 	 	 	 (अ)	Highway	.................				 (अा)	Interview	.................

  (८)	वदिेलया सूचनांचया आधारे खािीि िबदकोडे सोडवा.      ०१
	 उभे	शबद-		........करी	काम	
	 आडवा	शबद-	मन	मोजहत	करणारा

(१)

(१)

(२)
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ववद्याथथी प्रमुख या नातयाने 
िाळेसाठी वरीि पुसतकांचया 

प्रतींची मागणी करा.

िुद्िेखन सपधधेत वजलह्ातून 
प्रथम पाररतोवषक वमळविेलया 
वमरिास/मैवरिणीस अवभनंदनाचे 

परि विहा. 

वकंवा

वद.२७ नोवहें ते  

२ वडसेंबर

सवितीचया दरात
* खखसा आवृतती *

ववभाग ५ उपयोवजत िेखन

प्र.५. (अ) खािीि कृती सोडवा. 
  (१) परििेखन                ०५
        खािीि वनवेदन वाचा व तयाखािीि कृती सोडवा.

 (२) सारांििेखन           ०५
ववभाग - १ गद्य ववभागातीि प्र.१ इ मधीि अपवठत उताऱयाचा १/३ एवढा सारांि तुमचया िबदांत 
विहा. 

प्र.५. (अा) (१) बातमीिेखन.

      आदि्श ववद्यािय परभणी येथीि िाळेतीि ‘रूबेिा िसीकरणांची बातमी’   ०६
 खािीि िबदांवरून तयार करा.      
	 			
	 	 l	रुबेला	लसीकरण	 	 l	शाले्	सतरावर	सपधा्व
	 	 l	जभक्ततपतक/रांगोळी/जचतकला		 l	२०	ते	२५	नोवहेंबर
	 	 l	स्थाजनक	शासकी्	आरोग्जवभाग	व	आदश्व	जवद्याल्	 	

तवरा करा! तवरा करा! तवरा करा!

ववद्यारयाांसाठी सुवण्शसंधी!!!
ज्ानदा प्रकाशन, भांडारा ्ेथे उिलबध

शुद्धलेखन ठेवा खखशात!
 वनतयोपयोगी िबदकोि 

(योगय-अयोगय िेखन वनदधेिांसह)
* वद. ३ वडसेंबर रोजी िुद्िेखन सपधधेचे आयोजन व भवय बक्षीस योजना *
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िनम जवजवध	अनुभव दु:ख-आनंददिा्व भूजमकाक्स्थतीरचना/बांधणी	प्रकार

वृक्ष िावा-देि वाचवा

मी रसता बोितोय

	 (२) कथािेखन.	
	 खाली	क्थेचा	पूवा्वध्व	जदलेला	आहे.	क्थेचा	उततराध्व	जलहून	क्था	पूण्व	करा.	
	 (जदलेली	क्था	जलजहण्ाची	गरि	नाही)	 	 	 	 	 ०६

	 					‘‘आई	िावं	ना	गं	कधी	तरी	जफरा्ला!	जकती	सारखी	कामातच	गुंतलेली	असते!’’	जदवाळीच्ा	
सणाला	आलेली	समीक्षा	आि	पुनहा	आईला	महणत	होती.	जनम्वलाताईंनी	कोणतीही	प्रजतजक््ा	व्क्त	केली	
नाही.	जवचारच	करत	राजहल्ा.	तेवढ्ात	शेिारचे	तात्ा	आले,	‘‘वजहनी	गावातल्ा	सव्व	बा्कांना	ज्ेष्ठ	
नागररक	संघातफफे	परदेश	वारी	घडवा्चा	जवचार	आहे,	्ेता	का?’’	जनम्वलाताई	काही	बोला्च्ा	आधी	
समीक्षाच	 महणाली,	 ‘‘हो	 ्ेणार	 आहे.’’	 समीक्षाने	 आपल्ा	 भावाच्ा-अजवनाशच्ा	 मदतीने	 लगेचच	
जतजकट,	 क्वहसा	वगैरे	सव्व	 गोष्टी	पूण्व	केल्ा.	पुढल्ाच	मजहन्ात	िाणार	होते.	सव्व	 त्ारी	झाली	होती.	
जनम्वलाताई	त्ार	झाल्ा	होत्ा;	पण	फार	मनापासून	नाही.	आता	दोनच	जदवस	राजहले	होते	आजण	अजवनाशचा	
फोन	आला....

प्र.५. (इ) िेखनकौिलय 
     खािीिपैकी कोणतीही एक कृती सोडवा. (१०० ते १२० िबद)   ०८

(१) वैचाररक

सौंद््व व्क्षसंवध्वनासाठी	उपा्

उप्ोग/फा्दे व्क्षतोडीचे	पररणाम

(२) आतमकथन
 खािीि घटक तुमचयािी बोितोय अिी कलपना करून तयाचे आतमकथन विहा.
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नमूना कृतिपतरिका-3 
दसवीं कक्ा : द् तविीय भाषा तिंदी - (संपूर्ण) ः लोकभारिी

समय ः 3 घंटे कुल अंक ः 100
सूचनाएँ -	 (1)	सूचना	के	अनुसार	गद््	य,	पद्य,	पूरक	पठन,	भाषा	अधययन	(वयाकरण)	की	आकलन	कृतियों	में	आवशयकिा	

के	अनुसार	आकृतियों	में	ही	उतिर	तलखना	अपेतषिि	ह ै।
											 (2)	सभी	आकृतियों	के	तलए	पेन	का	ही	प्रयोग	कीतिए ।
			 	 (3)	रचना	तवभाग	(उपयोतिि	लेखन)	में	पूछे	गए	प्रशनों	के	उतिर	के	तलए	आकृतियों	की	आवशयकिा	नहीं	ह ै।
	 	 (4)	शुद्ध,	सपष्ट	एवं	सुवाचय	लेखन	अपेतषिि	ह ै।

तवभाग 1 - गद्य : 24 अंक

प्र.1 (अ) तनमनतलखिि पतिि गद् यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियॉं कीतिए ः- 

उमा	 : (तेज	आवाज	में)	िी	हाँ,	और	हमारी	बेइजििी	नहीं	होिी	िो	आप	इिनी	देर	से	नाप-िौल	कर	रहे	हैं?
शंकर	 :	 बाबू	िी,	चतलए	।
गो.	प्रसाद	 :	 कया	िुम	काॅलेि	में	पढ़ी	हो?	(रामसवरूप	चुप)
उमा	 :	 िी	हाँ,	मैं	काॅलेि	में	पढ़ी	हँू	।	मैंने	बी.ए.	पास	तकया	है	।	कोई	पाप	नहीं	तकया,	कोई	चोरी	नहीं	की	और	

न	आपके	पुत्र	की	िरह	लड़तकयों	के	होस्टल	में	िाक-झाँककर	कायरिा	तदखाई	है	।	मुझे	अपनी	इजिि,	
अपने	मान	का	खयाल	िो	है	लेतकन	इनसे	पूतछए	तक	ये	तकस	िरह	नौकरानी	के	पैरों	में	पड़कर	अपना	मुँह	
तछपाकर	भागे	थे	।

रामसवरूप	:	 उमा,	उमा	!
गो.	प्रसाद	 : (खड़े	होकर	गुससे	में)	बस	हो	चुका	।	बाबू	रामसवरूप	आपने	मेरे	साथ	दगा	तकया	।	आपकी	लड़की	

बी.ए.	पास	है	और	आपने	मुझसे	कहा	था	तक	तसर्फ	मैत्टरिक	िक	पढ़ी	है	।	(दरवाजे	की	ओर	बढ़ते	हैं	।)
उमा	 :	 िी	हाँ,	िाइए,	िरूर	चले	िाइए	!	लेतकन	घर	िाकर	िरा	यह	पिा	लगाइएगा	तक	आपके	लाड़ले	बे्टे	

के	रीढ़	की	हड्ी	भी	है	या	नहीं-	याने	बैकबोन,	बैकबोन-[बाबू	गोपाल	प्रसाद	के	चेहरे	पर	बेबसी	का	
गुससा	है	और	उनके	लड़के	के	रुलासापन	।	दोनों	बाहर	चले	जाते	हैं	।	उमा	सहसा	चुप	हो	जाती	है	।]

  (1)  संिाल पूर्ण कीतिए :-               2

गद्	यांश	में	आए	पात्र

  (2)  कारर तलखिए :-                2

    (क)	 गोपाल	प्रसाद	का	रामस्वरूप	पर	गुससा	होना		
    (ख)	 उमा	का	तेज	आ्वाज	में	बोलना	 	 	 	 	
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	 	 (3)	 गद्	यांश	में	आई	हुई	दो	समानार्थी	शबदों	की	जोड़ड़यॉं	ढूँढ़कर	ड़लखखए	:-		 2
    (ग)  = 
    (घ)  = 
  (4) ‘लड़तकयों की तशक्ा’ से संबंधी अपने तवचार तलखिए ।      2
प्र.1 (अा) तनमनतलखिि पतिि गद् यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीतिए :- 

संपतति	के	सवातमतव	और	उसके	अतधकार	को	बाि	िानने	के	तलए	यह	समझना	िरूरी	है	तक	संपतति	तकसे	
कहिे	हैं	और	वह	बनिी	कैसे	है?

आम	 िौर	 से	 माना	 िािा	 है	 तक	 रुपया,	 नो्ट	 या	 सोना-चॉंदी	 का	 तसक्ा	 ही	 संपतति	 है,	 लेतकन	 यह	
खयाल	गलि	है	कयोंतक	ये	िो	संपतति	के	माप-िौल	के	साधन	मात्र	हैं	।	संपतति	िो	वे	ही	चीिें	हो	सकिी	हैं	िो	 
तकसी-न-तकसी	रूप	में	मनुषय	के	उपयोग	में	आिी	हैं	।	उनमें	से	कुछ	ऐसी	हैं	तिनके	तबना	मनुषय	तिंदा	नहीं	रह	सकिा	
एवं	कुछ,	सुख-सुतवधा	और	आराम	के	तलए	होिी	हैं	।	अन्न,	वसत्र	और	मकान	मनुषय	की	प्राथतमक	आवशयकिाऍं	
हैं,	तिनके	तबना	उसकी	गुिर-बसर	नहीं	हो	सकिी	।	इनके	अलावा	दूसरी	अनेक	चीिें	हैं	तिनके	तबना	मनुषय	रह	
सकिा	है	।

प्रशन	उठिा	है	तक	संपततिरूपी	ये	सब	चीिें	बनिी	कैसे	हैं?	सृतष्ट	में	िो	नानातवध	द्रवय	िथा	प्राकृतिक	साधन	
हैं,	उनको	लेकर	मनुषय	शरीर	श्रम	करिा	है,	िब	यह	काम	की	चीिें	बनिी	हैं	।	अि:	संपतति	के	मुखय	साधन	दो	 
हैं	:	सृतष्ट	के	द्रवय	और	मनुषय	का	शरीर	श्रम	।	यंत्र	से	कुछ	चीिें	बनिी	तदखिी	हैं	पर	वे	यंत्र	भी	शरीर	श्रम	से	बनिे	हैं	।

  (1) उतिर तलखिए :-                 2 
 (क)	 संपत्त	के	माप-तौल	के	साधन

 (ख)	 मनुष्य	की	प्राथममक	आ्वश्यकताऍं

  (2) तलखिए :-                  2

   
 (ग) संपत्त	का	स्वामम््व	और	अमधकार	को
	 	 जानने	के	मलए	इनहें	समझना	जरूरी	है	:-

 
 

	 	 (3)	 (घ)	 ड़लंग	पहचानकर	ड़लखखए	:-	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1
	 	 	 	 	 	 (1)	 मकान		-		   (2)	 संपत्त			-		

	 	 	 	 (च)	 ड़नमनड़लखखत	शबदों	के	ड़वलोम	शबद	गद्	यांश	से	ढूँढ़कर	ड़लखखए	:-	 1

	 	 	 	 	 	 (1)	 गौण		×    (2)	 अप्राकृमतक		×  

  (4) ‘मनुषय की आवशयकिाऍं केवल संपखति से पूर्ण निीं िोिीं’, इसपर अपने तवचार तलखिए ।   2
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प्र.1 (इ) तनमनतलखिि अपतिि गद् यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियॉं कीतिए :- 

मानव	समाि	में	अनेक	ऐसी	मानयिाऍं	और	तवशवास	प्रचतलि	हैं,	तिनका	कोई	वैज्ातनक	आधार	नहीं	हैं,	
इनहीं	को	अंधतवशवास	के	नाम	से	िाना	िािा	है ।	इनहीं	अंधतवशवासों	में	तकसी	काय्य	को	प्रारंभ	करिे	समय	या	
घर	से	बाहर	तनकलिे	समय	छींक	देना,	तबल्ी	का	रासिा	का्ट	िाना,	घर	पर	उल्ू	का	बोलना,	्टू्टिे	िारे	को	
देखना	आतद	प्रमुख	हैं ।	इन	अंधतवशवासों	को	मानयिा	प्राप्त	होने	का	मुखय	कारण	संभवि:	सही	िानकारी	का	
अभाव	िथा	धम्य	का	प्रभाव	है ।	कभी-कभी	ये	अंधतवशवास	हातन	का	कारण	बनिे	हैं ।	बच्े	के	बीमार	हो	िाने	
पर	लोग	उसका	इलाि	करवाने	के	बिाय	निर	लगने	को	बीमारी	का	कारण	मानिे	हैं ।	निर	उिारने	के	तलए	
झाड़-रूँक	करवाना	एवं	िाबीि	आतद	बॉंधना	कभी-कभी	बच्े	के	िीवन	िक	को	खिरे	में	डाल	देिे	हैं ।	कुछ	
मतहलाऍं	अपने	बच्ों	को	नज़र	लगने	से	बचाने	के	तलए	उनहें	काला	्टीका	लगािी	हैं ।	अंधतवशवासों	के	चंगुल	
से	तनकलने	के	तलए	हमें	वैज्ातनक	दृतष्टकोण	अपनाना	होगा ।	वैज्ातनक	दृतष्टकोण	िभी	प्राप्त	हो	सकेगाा	िब	
तशषिा	का	वयापक	प्रचार-प्रसार	हो ।

  (1) उतिर तलखिए :-                 2
  
 मान्व	समाज	में	प्रचमलत	दो	अंधम्वश्वास	
  

  (2) तनमनतलखिि कथन पढ़कर केवल सतय अथवा असतय तलखिए :-   2
    (क)	 अंधम्वश्वासों	का	कोई	्वैज्ामनक	आधार	नहीं	होता ।	 																															
    (ख)	 कभी-कभी	्ये	अंधम्वश्वास	हामन	का	कारण	नहीं	बनते।		 																											
    (ग)	 अंधम्वश्वासों	के	चंगुल	से	मनकलने	के	मलए	्वैज्ामनक	दृतटिकोण	अपनाना	होगा ।		  
    (घ)	 उप्युयुक्त	गद्	्यांश	अंधम्वश्वासों	को	बढ़ा्वा	नहीं	देता ।	 																																
  (3) उपयु्णक्त गद् यांश से दो प्रतयययुक्त शबद ढूँढ़कर उनके मूल शबद तलखिए :- 2

प्रतयययुक्त शबद मूल शबद

  (4) ‘समाि में फैला अंधतवशवास’ दूर करने संबंधी उपाय तलखिए ।    2

तवभाग 2 - पद्य : 18 अंक
प्र.2 (अ) तनमनतलखिि पतिि पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीतिए :- 

तहमालय	के	आँगन	मंे	उसे,	तकरणों	का	दे	उपहार
उषा	ने	हँस	अतभनंदन	तकया,	और	पहनाया	हीरक	हार	।
िगे	हम,	लगे	िगाने	तवशव,	लोक	में	रैला	तरर	आलोक
वयोमिम	पुंि	हुआ	िब	नष्ट,	अतखल	संसृति	हो	उठी	अशोक	।
तवमल	वाणी	ने	वीणा	ली,	कमल	कोमल	कर	में	सप्रीि
सप्तसवर	सप्ततसंधु	में	उठे,	तछड़ा	िब	मधुर	साम	संगीि	।	......
तविय	केवल	लोहे	की	नहीं,	धम्य	की	रही	धरा	पर	धूम
तभषिु	होकर	रहिे	सम्ा्ट,	दया	तदखलािे	घर-घर	घूम	।
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  (1) पद् यांश में प्रयुक्त इन शबदों से सिसंबंध दशा्णने वाले शबद तलखिए :-  2
   (क)	 तहमालय	

   (ख)	 तकरण	 	

   (ग)	 तवमल		

   (घ)	 कोमल		

  (2) उपयु्णक्त पद् यांश पर आधाररि ऐसे प्रशन िैयार कीतिए तिनके उतिर तनमन शबद िों :- 2
   सप्तस्वर,	सम्ाट

  (3) उपयु्णक्त पद् यांश से तकनिीं चार पंखक्तयों का भावाथ्ण तलखिए ।   2

प्र.2 (अा) तनमनतलखिि कतविाओं में से तकसी एक का पद् य तवशलेषर तनमन मुद् दों के आधार पर कीतिए ः-

	 	 छापा	 				अर्वा						गजल				

  मुद् दे :-

	 	 (क)	 रचनाकार	का	नाम	 	 	 -	     1

	 	 (ख)	 रचना	की	ड़वधा	 	 	 -	     1

	 	 (ग)	 पसंद	की	पंखतिया	ँ 	 	 -	     1 

	 	 (घ)	 पंखतियाँ	पसंद	होने	का	कारण	 -	     1

	 	 (च)	 रचना	से	प्राप्त	संदेश		 	 -	     2

प्र.2 (इ) तनमनतलखिि अपतिि पद् यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियॉं कीतिए ः- 

तववश	नहीं	हाथों	के	अभाव	में
कर	सकिे	हैं	काम	वे	सब
करने	की	िो	मन	में	ठान	लें ।
	 छोड़	नहीं	देिे	अधूरा	काम	वे
	 तिसे	एक	बार	थाम	लें ।
	 मनोबल	तिनका	बाहुबल	से	है	कहीं	जयादा
	 अषिमिाऍं	नहीं	रोक	सकिीं
	 उनका	अ्टल	इरादा।।

  (1) उतिर तलखिए :-         2

मजसके	पास	हाथों	का	अभा्व	है	ऐसा	व्यतक्त
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  (2) िोतड़यॉं तमलाइए :-         2
	 	 	 	‘अ’	 	 	 		‘ब’
   अ्टल   ठान	लेना
   अभाव	में  इरादा
   मन   तववश	नहीं
   मनोबल  अषिमिाऍं	रोक	नहीं	सकिीं
  (3) उपयु्णक्त पद् यांश से प्रथम चार पंखक्तयों का सरल अथ्ण तलखिए ।   2

तवभाग 3- पूरक पिन : 8 अंक

प्र.3 (अ) तनमनतलखिि पतिि गद् यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीतिए :-        

तिस	गली	में	आिकल	रहिा	हँ-वहाँ	एक	आसमान	भी	है	लेतकन	तदखाई	नहीं	देिा ।	उस	गली	में	पेड़	भी	
नहीं	हैं,	न	ही	पेड़	लगाने	की	गुंिाइश	ही	है ।	मकान	ही	मकान	हैं ।	इिने	मकान	तक	लगिा	है	मकान	पर	मकान	लदे	
हैं ।	लंद-रंद	मकानों	की	एक	बहुि	बड़ी	भीड़,	िो	एक	संॅकरी	गली	में	रँस	गई	और	बाहर	तनकलने	का	कोई	
रासिा	नहीं	है ।	तिस	मकान	में	रहिा	हँ,	उसके	बाहर	झाँकने	से	‘बाहर’	नहीं	तसर्फ	दूसरे	मकान	और	एक	गंदी	व	
िंग	गली	तदखाई	देिी	है ।	तचतड़याँ	तदखिी	हैं,	लेतकन	पेड़ों	पर	बैठीं	या	आसमान	में	उड़िीं	हुई	नहीं ।	तबिली	या	
्टेलीरोन	के	िारों	पर	बैठीं,	मगर	बािचीि	करिीं	या	घरों	के	अंदर	यहाँ-वहाँ	घोंसले	बनािी	नहीं	तदखिीं ।	उनहें	
देखकर	लगिा	मानो	वे	प्राकृतिक	नहीं,	रबड़	या	प्ातस्टक	के	बने	तखलौने	हैं,	िो	शायद	ही	इधर-उधर	रुदक	
सकिे	हों	या	चूँ-चूँ	की	आवािें	तनकाल	सकिे	हों ।

  (1) सिी तवकलप चुनकर तवधान पूर्ण कीतिए :-     2
   (क)	 आिकल	लेखक	ऐसी	गली	में	रहिा	है	िहॉं	-	
	 	 	 	 मकान	ही	मकान	हैं	/	मकान	नहीं	है	/	मकानों	पर	मकान	नहीं	हैं ।
   (ख)	 गद्	यांश	में	वतण्यि	गली	चौड़ी	है	/	लंबी	है	/	सँकरी	ह ै।

  (2) ‘बढ़िी िनसंखया के पररराम’ इसपर अपने तवचार तलखिए ।   2
प्र.3 (अा) तनमनतलखिि पतिि पद् यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीतिए :-                

गर	डींग	िनाब	उड़ाएँगे,	िो	मिबूरन	िाने	सतहए,	िाने	सतहए,	िाने	सतहए	।
हम	उस	धरिी	की	लड़की	हैं...
यों	आप	खरा	कयों	होिी	हैं,	्टं्टा	काहे	का	आपस	में	।
हमसे	िुम	या	िुमसे	हम	बढ़-चढ़कर	कया	रकखा	इसमें	।
झगड़े	से	न	कुछ	हातसल	होगा,	रख	देंगे	बािें	उलझा	के	।
बस	बाि	पिे	की	इिनी	है,	ध्ुव	या	रतिया	भारि	माँ	के	।
भारि	मािा	के	रथ	के	हैं	हम	दोनों	ही	दो-दो	पतहये,	अिी	दो	पतहये,	हाँ	दो	पतहये	।
हम	उस	धरिी	की	संिति	हैं	....

  (1) पररराम तलखिए :-         2
   (क)	 झगड़े	करेंगे	तो		 -	  

   (ख) गर	डींग	उड़ाऍंगे	तो		 -	

  (2) ‘समाि में स्रिी और पुरुष दोनों का मित्वपूर्ण स्थान िै’, इसपर अपने तवचार तलखिए । 2
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 तवभाग 4- भाषा अधययन (वयाकरर) : 18 अंक

प्र.4 सूचना के अनुसार कृतियॉ ंकीतिए :- 
 (1) (क) अधोरेिांतकि शबद का भेद तलखिए :- 1
   झाड़ी	के	पास	बौना	आदमी	खड़ा	था ।

  (ि) तनमनतलखिि शबद का प्रयोग अपने वाकय में कीतिए :- 1
   आप

 (2) (ग) तनमनतलखिि वाकय में प्रयुक्त अवयय ढूँढ़कर उसका भेद तलखिए :- 1
   एकाएक	पैर	तठठक	गए ।	

  (घ) तनमनतलखिि अवयय का अपने वाकय में प्रयोग कीतिए :- 1
   लेतकन

 (3) (च) सूचना के अनुसार काल पररवि्णन करके वाकय तफर से तलखिए :- 2
   1)	 रचनातमक	काययों	को	लोक	चेिना	का	माधयम	बनाया ।	(अपूण्य	वि्यमान	काल)
	 	 	 2)	 महाराि	ठंडाई	मॉंग	रहे	हैं ।	(सामानय	भूिकाल)

 (4) िातलका पूर्ण कीतिए ः- 2

संतध संतध तवच्ेद संतध भेद

सूययोदय	  + 

दु:   +  िन 

 (5) (्) तनमनतलखिि वाकय का रचना के अनुसार भेद तलखिए :- 1
   िुम	दोनों	की	मिजी	होिी	िो	गाय	को	अब	िक	चारा	तमल	चुका	होिा ।
  (ि) सूचना के अनुसार वाकय का पररवि्णन कीतिए :- 1
   यही	िीवन	का	सतय	भी	ह ै।	(तवसमयाथ्यक)
 (6) (झ) मुिावरे का अथ्ण तलिकर अपने वाकय में प्रयोग कीतिए :- 1
   ठेस	लगना
  (ट) अधोरेिांतकि वाकयांश के तलए उतचि मुिावरे का चयन करके वाकय तफर से तलखिए :- 1
   (शेिी बघारना, आिीतवका चलना)
   आशा	को	अपनी	प्रशंसा	करना	पसंद	ह ै।

 (7) वाकय शुद् ध करके तफर से तलखिए :- 2
  (ठ)	 उसका	तलए	आप	तचंिा	न	कर े।	
  (ड)	 बँडपथक	का	सुरीली	धुन	सुनाई	दी ।

 (8) सिायक तरियाऍं पिचानकर तलखिए :- 1
  (ढ)	 खयाल	आिे	ही	मैं	कॉंप	उठा ।	
  (त) उनके	रीति-ररवािों	का	अधययन	करना	पड़ा ।
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 (9) तरिया के ‘प्रथम’ िथा ‘द् तविीय’  प्रेरराथ्णक तरियारूप तलखिए :- 1

मूल तरिया प्रथम प्रेरराथ्णक रूप द् तविीय प्रेरराथ्णक रूप

उठना

 (10) वाकय में यथास्थान तवरामतचि् नों का प्रयोग कीतिए :- 1
  काकी	ने	पूछा	‘‘कया	िुमहारी	अममा	ने	दी	है’’

 (11) वाकय में प्रयुक्त कारक पिचानकर उसका भेद तलखिए :- 1
  उसे	हल	करने	के	तलए	अनेक	घनघोर	युद्	ध	हुए ।

कारक तचि् न भेद

तवभाग 5 - उपयोतिि लेिन : 32 अंक
प्र. 5 अ (1) परिलेिन :- 5
   तनमनतलखिि िानकारी के आधार पर परिलेिन कीतिए :- 

शयाम	 /	 शयामा	 पांडेय,	 गिानन	 सोसाइ्टी,	 तिलक	 नगर,	 कोलहापुर	 से	 अपने	 तमत्र	 /	 सहेली	 
अतमि	/	अतमिा	शमा्य,	10/37,	मीरा	सोसाइ्टी,	नातशक	को	कथाकथन	प्रतियोतगिा	में	प्रथम	पुरसकार	प्राप्त	होने	
के	उपलक्य	में	बधाई	देिे	हुए	पत्र	तलखिा	/	तलखिी	ह ै।

अथवा

नीलेश	/	नीला	िाधव,	रुले	नगर,	अमराविी	से	षिेत्रीय	अतधकारी	के	नाम	अपने	षिेत्र	में	हो	रहे	अतिक्रमण	को	
ह्टाने	हेिु	पत्र	तलखिा	/	तलखिी	ह ै।

 (2) गद् य आकलन - प्रशन तनतम्णति :- 5
  तनमनतलखिि पररच्ेद पढ़कर एक-एक वाकय में उतिरवाले पॉंच ऐसे प्रशन िैयार कीतिए, तिनके उतिर 
  पररच्ेद में िों :- 

हमारे	राष्टरितनमा्यिाओं	में	सुभाषचंद्र	बोस	का	सथान	अद्	तविीय	है ।	उनहोंने	ससिी	लोकतप्रयिा	के	आगे	सवयं	को	
या	अपने	तसद्	धांिों	को	कभी	नहीं	झुकाया ।	उनकी	नीति	के	कट्टर	तवरोधी	भी	उनकी	इस	दृढ़िा,	सपष्टवातदिा	और	
िेितसविा	की	मुक्त	कंठ	से	प्रशंसा	करिे	थ े।

सुभाषचंद्र	बोस	भारि	से	 रहसयपूण्य	ढंग	से	अंग्ेिों	के	सशसत्र	पहरे	से	 तनकल	गए ।	 तवदेशों	में	िाकर	उनहोंने	
आिाद	तहंद	रौि	और	सरकार	का	संगठन	तकया ।	देश	की	आिादी	की	खातिर	उनका	बतलदान	अनुपम	ह ै।	वे	वीरिा,	
शौय्य,	साहस,	तनडरिा	िथा	तनभजीकिा	के	प्रिीक	थ े।	सुभाषचंद्र	बोस	को	उनके	अनुयायी	पयार	से	नेिािी	कहकर	
पुकारिे	थे।	महातमा	गांधी	की	िरह	वे	भारि	की	आिादी	के	एक	महान्		योद्	धा	थे ।	दोनों	में	मात्र	अंिर	यह	था	तक	
गांधीिी	संि	और	सैतनक	दोनों	थे	िबतक	सुभाषचंद्र	बोस	प्रारंभ	से	अंि	िक	सैतनक	थ े।

प्र. 5 (अा) (1) वृतिांि लेिन :- 5
	 	 	 अड़िनव	ड़वद्	यालय,	ऐकय	नगर,	लातूर	में	मनाए	गए	‘‘ड़वज्ान	ड़दवस’’	समारोह	का	60	से	80	शबदों	में	

वृततांत	लेखन	कीड़जए	।		
	 	 	 (वृततांत	में	सर्ल,	काल,	घटना	का	उल्ेख	करना	अड़नवाय्य	ह	ै।)
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  (2) तवज्ापन :- 5
	 	 	 ड़नमनड़लखखत	जानकारी	के	आधार	पर	50	से	60	शबदों	में	आकर्यक	ड़वज्ापन	तैयार	कीड़जए	:-		

शैतषिक	योगयिा कालावतध

सोसाइ्टी	के	तलए	 
सुरषिा	रषिक	 

की	आवशयकिा	है
आयु	सीमा संपक्फ

  (3) किानी लेिन :- 5
	 	 	 ड़नमनड़लखखत	मुद्	दों	के	आधार	पर	70	से	80	शबदों	में	कहानी	ड़लखखए	और	उड़चत	शीर्यक	दीड़जए	:-  

एक	लड़का	---	रोि	तनतशचि	समय	पर	घर	से	तनकलना	---	देर	से	वापस	आना	---	मॉं	का	परेशान	
होना	---	सच्ाई	का	पिा	चलना	---	गव्य	अनुभव	होना ।

प्र. 5 (इ) तनमनतलखिि तवषयों में से तकसी एक तवषय पर 80 से 100 शबदों में तनबंध तलखिए :-  7
  (1)	 तवज्ान	प्रदश्यनी	में	एक	घं्टा

	 	 (2)	 मेरे	सपनों	का	भारि

****
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सराव प्रश्नपत्रिका - ३ इ्यत्ा दहावी त्वष्य - भूगोल
वेळ - दो्न ्ास             एकूण गुण - ४०
  सूच्ना -
	 	 	 १)	 सर्व	 प्रश्न	 सोडरणे	 आरश्यक	 आहे.
	 	 	 २)	 प्रश्ननांची	 उत्तरे	 दे्तन्नन	 आरश्यक	 ्तेथे	 आकृत्यन/आलेख	 कनढनरे्त.
	 	 	 ३)	 प्रश्ननांची	 उत्तरे	 न्नळ्न	 नकंरन	 कनळ्न	 शनईच्यन	 पे्नन्ने	 नलहनरी्त.
	 	 	 ४)	 नशसपेन्सल	 रनपरण्यनस	 हरक्त	 ्ननही.	 इ्तर	 रांग	 मनत्र	 रनपरू	 ्न्ये्त.

प्र. १ अचूक सहसंबंध ओळखा  व साखळी ब्नवा.           ४

       ‘अ’ स््ंभ    ‘ब’ स््ंभ           ‘क’ स््ंभ

१)	 गांगन	 ्नदी	 	 i)	 पनउ	 ब्नझील		 	 अ)	 झनडनांची	 पन्ने	 गनळ्तन्त.

२)	 ॲमेझॉ्न	 ्नदी		 ii)	 मुखनशी	 गनळनचे	 	 	 ब)	 मुखनलग्त	 बेटे	
	 	 	 	 	 	 	 सांच्य्न	 हो्ते.	 	 	 	 	 आढळ्तन्त.

३)	 ब्नझील	 	 iii)	 सनग	 रृक्ष	 	 	 क)	 ्यन	 सांके्तनररू्न	 देशनचे	 ्ननर

४)	 पन्नझडी	 र्ने		 iv)	 मुखनशी	 गनळनचे	 	 ड)	 मुखनशी	 नर्तररकन	 आढळ्तन्त.
	 	 	 	 	 	 	 सांच्य्न	 हो्त	 ्ननही.	 	 	 	

प्र. २ चुकीची जोडी ओळखू्न त्लहा.        ४
 १)	 ्नद्न	 र	 उप्नद्न

i)	 नसांधू	 -	 स्तलज	
ii)	 ॲमेझॉ्न	 -	 	 उरुगरे
iii)	 	 पॅरनगरे-	 परन्नन	
iv)	 गांगन	 -	 ्यमु्नन	

२)	 पर्व्तश्ेणी	 र	 नशखर

i)	 कनरनकोरम	 -	 के२	

ii)	 नग्यन्नन	 उच्चभूमी	 -	 नपको	 दी	 ्नेबली्नन

iii)	 महनदेर	 डोंगर	 -	 कळसूबनई	
iv)	 पूर्व	 घनट	 -	 महेंद्रनगरी	
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	 	 ३)	 रनज््य	 र	 लोकसांख्यन	 घ्न्तन
	 	 	 	 	 i)	 	 सनरो	 पनरलो	 -	 दनट	 लोकसांख्यन	 	 	

ii)	 नहमनचल	 प्रदेश	 -	 दनट	 लोकसांख्यन	 	
iii)	 ॲमेझो्ननस	 -	 नररळ	 लोकसांख्यन	
iv)	 पनशचम	 बांगनल	 -	 दनट	 लोकसांख्यन	 	

४)	 र्ने	 र	 रृक्ष
i)	 सदनहरर्त	 र्ने	 -	 महोग्नी	
ii)	 पन्नझडी	 र्ने	 -सनग	
iii)		 	कनटेरी	 झुडपी	 र्ने	 -	 खेजडी
iv)	 	समुद्रकनठची	 र्ने	 (खनरफुटीची	 र्ने)	 -	 रबर	

प्र. ३  त्वधा्नावरू्न ्योग््य प्याया्य ओळखा. (कोण्ेही चार)     ४   
	 	 १)	 मरुस्थल	 ्यन	 ्ननरन्ने	 प्रनसद्	ध	 आहे.
	 	 	 अ)	 उच्चभूमी	 	 	 ब)	 थरचे	 रनळरांट
	 	 	 क)	 पँटन्नल	 	 	 ड)	 नत्रभुज	 प्रदेश
	 	 	 	 २)	 ब्नझीलमधील	 हन	 पज्व््यछन्येचन	 प्रदेश	 आहे.
	 	 	 अ)	 पँटन्नल	 	 	 ब)	 पांपनस
	 	 	 क)	 ॲमेझॉ्न	 ्नदीचे	 खोरे	 	 ड)	 ब्नझील	 उच्चभूमीचन	 उत्तरेकडील	 भनग
	 	 	 	 ३)	 रृक्षनांची	 पन्ने	 रुंद	 र	 नहररीगनर	 अस्तन्त.
	 अ)	 सदनहरर्त	 र्ने	 	 	 ब)	 पन्नझडी	 र्ने
	 क)	 कनटेरी	 र्ने	 	 	 ड)	 नहमनल्यन्तील	 र्ने
	 	 	 	 ४)	 कॉफीच्यन	 उतपनद्ननसनठी	 हन	 प्रदेश	 सु्योग्य	 आहे.
	 अ)	 ररओ	 गनांडे	 दो	 सुल	 	 ब)	 नस्यनरन
	 क)	 सनरो	 पनरलो	 	 	 ड)	 ॲमेझो्ननस
	 	 	 	 ५)	 भनर्तन्त	 ्नद्नांची	 लनांबी	 कमी	 अस्ते,	 पण	 प्ररेग	 जनस््त	 अस्तो.
	 अ)	 पनशचम	 घनटन्त		 	 ब)	 पूर्व	 घनटन्त
	 क)	 मैदन्नी	 प्रदेशन्त		 	 ड)	 कचछच्यन	 आखन्तन्त
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प्र. ४ (अ) ्नकाशा आराखड्ा् मात्ह्ी भरा. ्नावे द्ा व सूची ््यार करा. 

  (कोण्ेही चार)          ४

  i)	 पनशचम	 बांगनल
	 	 ii)	 कक्करृत्त
	 	 iii)	 कनररकल
	 	 iv)	 नदलली
	 	 v)	 इांनदरन	 पॉईंट
	 	 vi)	 	 	 नहमनचल	 प्रदेश
प्र. ४ (अा) खालील ्नकाशाचे वाच्न करा व प्रश्नांची उत्रे त्लहा.(कोण्ेही चार)      ४  
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 १)	 ब्नझीलमधील	 सरनां्त	 मोठे	 ्नदी	 खोरे	 कोण्ते?
	 २)	 परनगरे	 ्नदी	 कोणत्यन	 नदशेलन	 रनह्ते?
	 ३)	 सनओ	 फ्नन्सस्को	 ्नदी	 कोणत्यन	 महनसनगरनस	 नमळ्ते?
	 ४)	 मनरनजॉ	 बेट	 कोणत्यन	 ्नदीच्यन	 मुखनजरळ	 आहे?
	 ५)	 कोणत्यनही	 दो्न	 उत्तररननह्नी	 ्नद्नांची	 ्ननरे	 नलहन.
	 ६)	 दनक्षण	 अटलनांनटक	 महनरनगरनलन	 नमळणनरी	 कमी	 लनांबीची	 ्नदी	 कोण्ती?

प्र. ५ भौगोत्लक कारणे त्लहा. (कोण्ेही दो्न)          ६  
१)	 ईशन््य	 भनर्तन्त	 लोकसांख्येचे	 नर्तरण	 नररळ	 आढळ्ते.
२)	 आां्तररनषटट्ी्य	 प्य्वटक	 ब्नझीलकडे	 आकन््व्त	 हो्तन्त.
३)	 क्षेत्रभेटीसनठी	 उप्युक््त	 सननहत्य	 र	 प्रश्ननरली	 बरोबर	 घ्यनरी	 लनग्ते.
४)	 ब्नझीलमध्ये	 र्नस्प्तींच्यन	 सरन्वनधक	 प्रजन्ती	 आहे्त.

प्र.६ (अ) पुढील सांख््यकी्य मात्ह्ीच्या आधारे बहुरेषालेख काढा व पुढील प्रश्नांची उत्रे त्लहा. ६

 १)	 भनर्तन्त	 कोणत्यन	 र्षी	 प्य्वटक	 सांख्यन	 सरन्वनधक	 आहे?
	 २)	 २०००	 ्यन	 र्षी	 ब्नझीललन	 नक्ती	 प्य्वटकनां्नी	 भेट	 नदली?
	 ३)	 कोणत्यन	 र्षी	 भनर्त	 र	 ब्नझीलमधील	 आां्तररनषटट्ी्य	 प्य्वटक	 सांख्यन	 सनरखी	 आहे?

आां्तररनष्ट्ी्य	 प्य्वटक	
सांख्यन	 लनखन्त

१९९५ २००० २००५ २०१० २०१५

ब्नझील २० ५० ४५ ४० ५०

भनर्त २० २१ ३० ५० १४०

आां्तररनष्ट्ी्य	 प्य्वटकनांची	 सांख्यन	 लनखन्त
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त्कंवा
प्र.६ (अा) खालील आलेखाचे वाच्न करा आत्ण प्रश्नांची उत्रे त्लहा.   ६

i)	 कोणत्यन	 देशनच्यन	 रनषटट्ी्य	 उतपनद्नन्त	 ्तृ्ती्य	 व्यरसन्यनचे	 ्योगदन्न	 अनधक	 आहे?
ii)	 भनर्तन्त	 कोणत्यन	 व्यरसन्यन्त	 गुां्तलेल्यन	 लोकसांख्येचे	 प्रमनण	 अनधक	 आहे?
iii)	 १०%	 लोकसांख्यन	 प्रनथनमक	 व्यरसन्यन्त	 गुां्तलेलन	 देश	 कोण्तन?
iv)	 भनर्तनच्यन	 रनषटट्ी्य	 उतपन्न्त	 ्तृ्ती्य	 व्यरसन्यनचे	 ्योगदन्न	 नक्ती	 टक्के	 आहे?
v)	 ब्नझीलच्यन	 एकूण	 रनषटट्ी्य	 उतपन्न्त	 कमी	 ्योगदन्न	 कोणत्यन	 व्यरसन्यनचे	 आहे?
vi)	 ब्नझीलमधील	 द्	नर्ती्यक	 व्यरसन्यन्त	 गांु्तलेल्यन	 लोकसांख्येची	 टक्केरनरी	 नक्ती?

प्र. ७ सत्वस््र उत्रे त्लहा. (कोण्ेही दो्न)       ८
 १)	 भनर्तन्तील	 ्ननगरीकरणननर््यी	 सनरस््तर	 मननह्ती	 नलहन.
	 २)	 भनर्त	 र	 ब्नझीलचे	 स्थन्न	 र	 नरस््तनर	 ्यन	 सांदभन्व्ने	 ्तुल्ननतमक	 मननह्ती	 नलहन.
	 ३)	 नहांदी	 महनसनगर	 र	 नहमनल्य	 पर्व्तनचन	 मन्सू्न	 न्ननम्व्तीरर	 पडणनरन	 प्रभनर	 स्पषट	 करन.
	 ४)	 ब्नझीलमधील	 जलरनह्तूकी	 सांदभन्व्ने	 भनष्य	 करन.



नमुना कृतीपत्रिका ३ 
वळे  : २ तास त्रवज्ञान आत्रि तिंज्ञान  भाग २ गिु  :  ४० 

 
सूचना: 

1. सर्व प्रश्न सोडर्णे आर्श्यक आहे. 

2. आर्श्यक तेथे शास्त्रीय र् ताांत्ररक दृष्ट्या योग्य नामत्रनदेत्रशत आकृत्या काढा. 

3. प्रत्यके 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) ...............  

 
  



प्र.1.अ) खािीि प्रश्न सोडर्ा. 05 

 i) अक् किदाढा : अर्शेषाांगे :: िांगत्रिश : .................... 

ii) ‘अ’ गटाशी सांबांत्रधत ‘ब’ गटातीि दोन पयावय त्रनर्डा.   

  अ’ गट    ‘ब’ गट 

अ) सिाम म्ांबई िाऊंडेशन   क) दारुबांदी  
      ख) तांबाखूम्क् ती  

      ग) हास्त् यमांड   

      घ) त्रर्द्यार्थ याां े जीर्नमान स्धारया यास मदत  

iii) खािीि  ूक की बरोबर ते साांगा.  कू असल् यास योग् य ती दरूसस्त् ती कूसन त्रर्धान प्न् हा त्रिहा.  

 ‚इन् शत््रिन तयार होया याच् या षमतमतेशी सांबांत्रधत त्रर्कार म् हणजे हृदय त्रर्कार होय.‛ 

iv) एका शब दाांत उत् तर त्रिहा.  

 ‚देर्ाच् या नार्ाने राखिेिे र् पत्रर्र समजिे जाणारे र्न.‛  

v)  आकृतीत दाखत्रर्िेल् या अिगित्रगक प्रजनना ा प्रकार त्रिहा.  

 

ब) त्रदिले् या पयावयाांपकी योग् य पयावय त्रनर्डनन त्रर्धान पन्् हा त्रिहा . 50 

 (i) कोणते समान र्ैत्रशष्ट् य असल् याम् े मधमाशी र् झ्र  एका  सांघात आहेत? 
      अ) पांख   ब) पायाच् या तीन जोया क) य्ग्ग्मत सांत्रध उपाांगे  ड) स्त् पशृा 
 
(ii) DNA धाग्यार्रीि मात्रहती RNA धाग्यार्र पाठर्याया ी प्रत्रक्रया म् हणजे ........ होय. 
  अ) प्रत्रतिेखन ब)  स्त् थानाांतरण   क) उत् परिरर्तवन  ड) भाषाांतरण 
 
(iii) ......... र्र अॅस्त् परत्रजिस नायगर ी प्रत्रक्रया कूसन पेय, गोळ्या र्  ॉकिेट उत् पादनात 

र्ापरया यात येणारे सायटरीक आम् ि त्रम र्तात. 
      अ) द्राषमत े  ब) उसा ी म ी  क) सिर ांद  ड) कॉिी े ि  

 
(iv) घरातीि गॅस त्रसत्रिांडरने पेट घेतल् यास काय करार्?े 
 अ) पाणी त्रशांपडार् े     ब) र्ा न, माती टाकार्ी  
     क) ओल् या  ादरीने त्रसत्रिांडरिा झाकनू टाकार् े ड) बाहेर प नन जार् े
 
(v) सौर त्रदव् याम य ेखािीिपैकी ................... ऊजे ा र्ापर किेा जातो.  
 अ) उष्ट् णता   ब) पर्न   क) प्रकाश   ड)  र्नी 

 

 



 

प्र.2 खािीि प्रश् न सोडर्ा. )कोणतहेी पा  (  15 

 i) खािीि आकृती े त्रनरीषमतण कूसन त्रर् ारिेल् या प्रश् नाां ी उत् तरे त्रिहा.  
 
अ) सोबतच् या आकृतीत दाखत्रर्िेल् या यांरा े नार् त्रिहा.  
 
आ) या यांरा े कायव थोडक् यात त्रिहा.  
 
 

ii) पयावर्रणार्र परीणाम करणारे दोन घटक त्रिहा.  
iii) मानर्ी आरोग् याच् या सांबांत्रधत जरै् तांरज्ञाना े दोन उपयोग त्रिहा. 
iv) आकृतीत दाखत्रर्िेल् या प्राया या ा र्गव ओ खून त् या र्गाव ी कोणतीही दोन र्ैत्रशष्ट् ये त्रिहा. 

 v) आकृतीतीि त्र न् हे काय दशवत्रर्तात ते त्रिहा.  
  अ)      आ)  

 
vi) अ) खािीि घनक रा व् यर्स्त् थापनाच् या पद्धती े नार् त्रिहा.  
     आ) या प दतीम य ेकोणत् या प्रकारच् या क रा र्ापरिा जातो?  
     इ) अशा प्रकारच् या पद्धतीमधून कोणते उपय्क् त पदाथव त्रम र्ता यतेात?  

 
vii) सूरी पेशीत्रर्भाजन आत्रण अधवग्णसूरी पेशीत्रर्भाजन याांतीि िरक स्त् पष्ट् ट करा.  

 

 



प्र.3 खािीि प्रश् न सोडर्ा. )कोणतहेी पा  (  15 

 i) अ) िमॅाकक 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 जात?े  
 
iv) अ) स्त् र्च् छ तांरज्ञान म् हणजे काय? 
     आ) प् िॅग्स्त्टक त्रपशव् या र्ापरया यार्र बांदी घािणे का गरजे े आह?े   
 
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 आहते ? 
 
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. 

 

 



प्र.4 खािीि प्रश् न सोडर्ा. )कोणताही एक (  05 
 i)  प्ढीि आकृती े त्रनरीषमतण करा र् त्रर् ारिेल्या प्रश्नाां ी उत्तरे त्रिहा. 

अ) र्रीि आकृती काय दशवत्रर्त?े 
आ) मानर्ी शरीरातीि कोणकोणत्या अर्यर्ाां ा सहभाग ह्या प्रत्रक्रयेत असतो? 
इ) ह्या प्रत्रक्रयते कोणकोणती सांप्रेरके भाग घेतात? 
ई) हे बदि पन्:प्न्हा त्रकती त्रदर्साांनी घडत असतात? 
उ) ‚र्रीि प्रत्रक्रया स्रु असताना स्त्री े शरीर अशद््ध असते, त्रतने इतराांपासून दरू रहार्े.‛ ह्या त्रर्धानाबाबत त्झे 
मत काय आह े? 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 ? 

 

 *** समाप् त ***  
 



              वेळ:  2 तास  

इ. १० वी                        ववज्ञान आवि तंत्रज्ञान: भाग 1  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 केि ेजाईि. 

6. प्रत्येक बहुपयावयी प्रश्नाांचे उत्तर, पयावय क्रमाांकासह त्रिहार्े. 

उर्दा.    i.   a) ................    ii.    c) ...............  

प्रश्न 1 A) खालील प्रश्न सोडवा.           5 

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

ii.  मूिद्रव्य X  च्या क्लोराईडच ेरेणुसुर XCl आह.े 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? 

𝐻2𝑂, 𝑍𝑛𝐶𝑙2,  𝑀𝑔𝐶𝑙2,, 𝑁𝑎𝐵𝑟      

v. खािीि आकृतीचे त्रनरीक्षण करा र् कोणत्या बल्ब मधीि तार त्रर्तळेि ते साांगा. 

 

कृतीपवत्रका 3 

 

 

50W - 220V 100W - 220V 

440V 

Bulb A Bulb B 



प्रश्न 1. B) विलेल्या पयाायांपैकी योग्य पयााय वनवडून वलहा.   5 

i. यश ने समत्रमत बत्रहगोि त्र ांग र्ापरून 𝐹1 र् 𝐹2 काढिे तर यासाठी खािीि पैकी कोणता अनुमान बरोबर 

असेि? 

  a) 𝐹1 = 𝐹2     `  b) 𝐹1 > 𝐹2      c) 𝐹1 < 𝐹2       d) 𝐹1 ≠ 𝐹2     . 
      ii. त्रप्रझम मधून जाणाऱ्या प्रकाश त्रकरणाचा आपतन कोण र्ाढर्त नेल्यास ........ 

a) त्रर्चिन कोन कमी, कमी होत जातो.  
b) त्रर्चिन कोन कमी होतो परांतु आपतन कोनाच्या ठरात्रर्क मुल्यानांतर त्रर्चिन कोन र्ाढतो . 
c) त्रर्चिन कोन र्ाढत, र्ाढत जातो.  
d) 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  

iv. खािीि रासायत्रनक अत्र क्रीयेचा प्रकार कोणता आहे? 

 𝐴𝑔𝑁𝑂3 +𝑁𝑎𝐶𝑙 
               
→       𝐴𝑔𝐶𝑙 + 𝑁𝑎𝑁𝑂3 

a)  त्रर्स्त्थापन    b) सांयोग    c) अपघटन  d) र्दुहेरी त्रर्स्त्थापन  

     

      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.                          10 

1. त्रर्दिेल्या मिूद्रव्यापैकी त्रतसऱ्या आर्तावतीि मूिद्रव्य कोणते? त्याचे इिेक्टट्ोन सांरुपण त्रिहा. 

𝐿𝑖,       𝑆𝑖,14 𝐻𝑒,2 𝑃153  

2. 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.  

 

 

 

6. ध्रुर्ीय प्रर्देशाच्या अभ्यासासाठी  ूस्स्त्थर उपग्रह का उपयोगी पडत नाहीत? 

7. आकृतीत र्दशवत्रर्िले्या उपग्रहाांच्या त्रर्त्रर्ध कक्षाांना योग्य नार्े र्देऊन कक्षाांची  ूपृष्ठापासूनची उांची 

त्रिहा. 

 

 

 

 

 

नैसर्गिक बहुवारिकक  

आयसोर्िन 

िर्िने डी. एन. ए.

कबकाच्या झाडाचा र्चक क स  

 

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

a. ......
..... c. ............ 



प्रश्न 3  खालील पैकी कोितेही पाच प्रश्न सोडवा.        15 

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 सल््यरुिकक 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.                5 

1. खािीि तत्त्र् अभ्यासा र् त्रर्चारिेल्या प्रश्नाांची उत्तरे त्रिहा. 

    चुांबकीय क्षेराच्या प्र ार्ाखािी त्रर्दु्यतधारा र्ाहणाऱ्या र्ाहकार्र बि त्रनमावण होते. या बिाची 

त्रर्दशा ही त्रर्दु्यतधारेची त्रर्दशा आत्रण चुांबकीय क्षेराची त्रर्दशा या र्दोन्हीर्र अर्िांबून असते. जेंव्हा 

त्रर्दु्यतधारेची त्रर्दशा चुांबकीय क्षेराच्या त्रर्दशेिा िांब त्रर्दशेत असते तेंव्हा हे बाि सर्ावत जास्त्त असते. 

a) त्रर्दु्यत 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 त्रर्दु्यत अपघटनाद्वारे त्याांच्या ऑक्टसाईडचा पातळ 

थर कोणत्या पद्धतीत त्रर्दिा जातो?  

d) ती पद्धती आकृतीसह स्त्पष्ट करा. 
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गणित इयततता 10 वी (भताग I) 
प्रश्नपणरिकता क्र. 3 

वेळ : 2 ततास           गुि : 40
सूच्नता
 (i) सव्व प्रश्न आवशयक आहेत.
 (ii) गिकयंरिताचता वतापर करतता येितार ्नताही.
 (iii) प्रश्नताचयता उजवीकडे णिलेलयता संखयता पूि्व गुि िर्वणवततात

प्रश्न 1(A)	 खालीलपैकी	 कोितेही चतार	 प्रश्न	 सोडवा.       4
	 (1)	 Q	 हा	 परिमेय	 संखयांचा	 संच	 गुणधम्म	 पध्दती्ने	 ललहा.
	 (2)	 	 	 	 	 ची	 लकंमत	 काढा.
 (3) x	 =	 -1	 असता्ना	 x⁴- x³ + 5	 ची	 लकंमत	 काढा.
 (4) x	 हा	 16	 आलण	 9	 यांचा	 भूलमतीमधय	 असेल	 ति	 x	 ची	 लकंमत	 ललहा.
 (5) x + y	 =	 12	 या	 समीकिणात	 x	 =	 5	 असेल	 ति	 y = ?
	 (6)	 आपलया	 ्देशात	 लवततीय	 वर्म	 कोणतया	 तािखेपासू्न	 कोणतया	 तािखेपययंत	 असते?

 (B)	 खालीलपैकी	 कोितेही िो्न	 प्रश्न	 सोडवा           4
	 (1)	 एका	 कॉल्नीमधील	 काही	 घिांमधये	 िोज	 घेतले	 जाणािे	 ्दूध	 ललटिमधये	 1,3,2,2,4,1,2,2,1	

या	 प्रमाणे	 आहे.	 यावरु्न	 तया	 कुटंुबातील	 ्दूध	 वापिाचा	 मधय,	 मधयक	 व	 बहुलक	 काढा.
	 (2)	 जि	 a :	 b	 =	 7	 :	 2	 ति
  (i) b : a   (ii) a b

b

+  
	 	 या	 गुणोततिांचया	 लकमती	 ललहा.
	 (3)	 सोडवा	 :	 3x + y	 =	 14	 आलण	 x - y = 2

प्रश्न 2(A)  णिलेलयता पयता्वयतांपैकी योगय पयता्वय ण्नवडू्न णलहता.      4
 (1) 2x² -7x	 +	 6	 =	 0	 या	 वग्मसमीकिणाची	 उकल	 कोणती?
  (A) -3

2
	 ,	 2	 	 	 (B)	 3

2
	 ,	 2	 	 (C)	 -2,	

3

2
	 		 (D)	 2,	 3

2

	 (2)	 पलहलया n	 ्नैसलग्मक	 संखयांची	 बेिीज	 खालीलपैकी	 कोणती?

  (A) n n( )−1
2

   (B) n
n

2
2( )− 	 	 (C)	 n n( )+1

2
  (D) n n( )+ 2

2
 

	 (3)	 	 शेअि	 अलधमूलयावि	 आहे	 असे	 महणतात,	 जेवहा
	 	 	 (A)	 बाजािभाव	 >	 ्दश्म्नी	 लकंमत
	 	 	 (B)	 बाजािभाव	 =	 ्दश्म्नी	 लकंमत	 	 	 	
	 	 	 (C)	 बाजािभाव	 <	 ्दश्म्नी	 लकंमत
	 	 	 (D)	 बाजािभाव	 ≤	 ्दश्म्नी	 लकंमत

 8  +  -3         
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	 (4)	 	 	 	 	 या	 ल्नशचयकाची	 कोटी	 लकती	 आहे?

	 	 (A)	 1	 	 (B)	 3		 (C)	 4		 (D)	 2	

	 (B)	खालीलपैकी	 कोितेही िो्न	 प्रश्न	 सोडवा.          4

 (1)	 ्दो्न	 ्नाणी	 एकाचवेळी	 फेकली	 असता	 ्दोनही	 ्नाणयावंि	 छाप	 लमळण	े या	 घट्नचेी	 सभंावयता	 काढा.	

 (2)	 खाली	 ल्दलेलया	 सािणीवरु्न	 सामग्ीचा	 मधय	 काढा.
वग्म 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100

वािंवािता 6 4 5 7 3

 (3) α	 =	 4	 आलण	 β	 =	 -12	 ही	 मुळे	 असणािे	 वग्मसमीकिण	 तयाि	 किा.

प्रश्न	 3	 (A)	 खालीलपैकी	 कोितयताही िो्न	 कृती	 पूण्म	 किा.      4

	 (1)	 एका	 बँकेतील	 कम्मचाऱयांचया	 िक्तगटांची	 तपासणी	 केली	 असता	 लमळालेली	 मालहती	 खालील 
प्रमाणे	 ल्दली	 आहे.	

  ‘कम्मचाऱयाचा	 िक्तगट	 AB	 असणे’.	 ही	 घट्ना	 ‘C’	 आहे.   
िक्तगट A B AB O

कम्मचाऱयांची	संखया 20 40 15 25

या	 कम्मचाऱयांमधू्न	 एकाची	 ल्नवड	 केली	 असता	 तयाचा	 िक्तगट	 AB	 असणयाची	 संभावयता	

खालील	 रिकामया	 चौकटी	 भरु्न	 काढा.

       n(S) = 

    n(C)	 =	 	
	 	 	 	 P(C)	 =	 	 	 =	 	 	
 

	 (2)	 एका	 अंकगलणती	 श्ेढीचे	 पलहले	 प्द	 10	 आलण	 सामानय	 फिक	 5	 आहे,	 ति	 तया	 श्ेढीचया  

	 पलहलया	 30	 प्दांची	 बेिीज	 खालील	 कृती	 पूण्म	 करु्न	 काढा.

      sn = n

2
 [    + (n-1)d]

  ∴ s30 = 30
2

 [20	 +	 (30-1)	 	 	 	 	 ] 

	 	 	 	 =	 15(20	 +	 	 	 	 	 )

    = 15 ×	 165

    = 

     a b
     c d
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 (3) 3x - y = 2	 ;	 या	 समीकिणाचा	 आलेख	 काढणयासाठी	 खालील	 सािणी	 पूण्म	 किा.  
     

x -1
y 1

(x,y)

 
प्रश्न	 3	 (B)	 खालीलपैकी	 कोितेही िो्न	 प्रश्न	 सोडवा.      4
	 (1)	 	प्रसा्द्ने	 100	 रुपये	 ्दश्म्नी	 लकंमत	 असणािा	 एक	 शेअि	 बाजािभाव	 150	 रुपये	 होता	 तेवहा	

लवकत	 घेतला.	 तयावि	 तयाला	 कंप्नी्ने	 12	 %	 लाभांश	 ल्दला.	 ति	 प्रसा्दचया	 गुंतवणुकीवि	
लमळालेलया	 पितावयाचा	 ्दि	 काढा.

	 (2)	 खालील	 अंकगलणती	 श्ेढीचे	 लकतवे	 प्द	 148	 आहे?
	 	 	 3,8,13,18,........	 	 	 	
	 (3)	 खालील	 एकसामलयक	 समीकिणे	 क्ेमिचया	 पद्धती्ने	 सोडवा.
  x + y = 7  ; 2x - 3y	 =	 9

प्रश्न	 4	 	 खालीलपैकी	 कोितेही ती्न	 प्रश्न	 सोडवा.      9
 (1)  α	 आलण	 β	 ही	 x²-4x-6=0	 	 या	 समीकिणाची	 मुळे	 आहेत.	 ति	
  (i) α²+β²  (ii) α³+β³	 	 या	 लकमती	 काढा.
	 (2)	 एका	 अंकगलणती	 श्ेढीचया	 लतसऱया	 व	 सातवया	 प्दांची	 बेिीज	 6	 व	 गुणाकाि	 8	 आहे.	 ति	

तया	 श्ेढीचे	 प्रथम	 प्द	 व	 सामानय	 फिक	 काढा.	
	 (3)	 आ्दश्म	 लवद्ालयातील	 लवद्ारयायंचा	 लवलवध	 लवरयांकडे	 असणािा	 कल	 जाणणयासाठी	

केलेलया	 सववेक्षणात	 लमळालेली	 मालहती	 खालील	 वृततालेखात	 ्दाखवली	 आहे.	 एकूण	

लवद्ाथथी	 संखया	 500	 असलयास	 खालील	
प्रश्नांची	 उततिे	 ललहा.

	 	 (i)	 गलणत	 लवरयाकडे	 कल	 असणािे	 लवद्ाथथी	
लकती?

	 	 (ii)	 सामालजक	 शास्त्र	 लवरयाकडे	 लकती	
लवद्ारयायंचा	 कल	 आहे?

	 	 (iii)भारा	 लवरयाकडे	 कल	 असणािे	 लवद्ाथथी,	 	
लवज्ा्न	 लवरयाकडे	 कल	 असणाऱया	
लवद्ारयायंपेक्षा	 लकती	 जास्त	 आहेत?

गलणत

भारा

लवज्ा्न

सा.शास्त्र

126˚
108˚

54
72˚
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	 (4)	 एक	 ्दो्न	 अंकी	 संखया	 आलण	 लतचयातील	 अंकांची	 अ्दलाब्दल	 करु्न	 लमळालेली	 संखया	
यांची	 बेिीज	 121	 आहे.	 जि	 एकक	 स्था्नचा	 अंक	 हा	 ्दशक	 स्था्नचया	 अंकापेक्षा	 7	 ्ने	
मोठा	 असेल	 ति	 ती	 संखया	 कोणती?

प्रश्न	 5	 		 खालीलपैकी	 कोितताही एक	 प्रश्न	 सोडवा.	      4
	 (1)	 अकोला	 ते	 भुसावळ	 हे	 168	 लकमी	 अंति	 कापणयासाठी	 जल्द	 गाडीला	 पॅसेंजि	 गाडीपेक्षा	 1	

तास	 कमी	 लागताे.	 जल्द	 गाडीचा	 सिासिी	 वेग	 पॅसेंजि	 गाडीचया	 सिासिी	 वेगापक्षा
	 	 14	 लकमी	 प्रलत	 तास	 जास्त	 आहे.	 ति	 ्दोनही	 गाडांचे	 सिासिी	 वेग	 काढा.
	 (2)	 वग्म	 10	 वीचया	 लवद्ारयायं्ना	 प्रथम	 सत्र	 पिीक्षेत	 लमळालेलया	 गुणांवि	 अाधारित	 सािणी	 पुढे	

ल्दली	 आहे.	 तया	 मालहतीवरु्न	 आयतालेख	 काढा	 व	 तयावरु्न	 वािंवािता	 बहुभुज	 काढा.
  

गुणांचा	वग्ममधय 325 375 425 475 525 575
लवद्ाथथी	संखया 25 35 45 40 32 20

 
प्रश्न	 6	 	 खालीलपैकी	 कोितताही एक	 प्रश्न	 साेडवा.      3
	 (1)	 एका	 थैलीमधये	 काही	 पांढिे,	 काही	 ल्नळे	 आलण	 काही	 लाल	 असे	 एकूण	 50	 चेंडू	 आहेत.	

पांढऱया	 िंगाचे	 चेंडू	 ल्नळ्ा	 िंगांचया	 चंेडूंचया	 11	 पट	 आहेत.	 लाल	 िंगाचे	 चेंडू	 पांढऱया	
िंगाचया	 चेंडूंपेक्षा	 कमी	 आहेत.	 तसेच	 लाल	 िंगाचे	 चेंडू	 ल्नळ्ा	 िंगाचया	 चेंडूंपेेक्षा	 जास्त	
आहेत.	 ति	 तया	 थैलीतू्न	 यादृचचछक	 पध्दती्ने	 एक	 चेंडू	 काढलयास	 तो	 लाल	 असणयाची	
संभावयता	 लकती?

	 (2)	 महािाष्ट्ात	 वयापाि	 किणािे	 ती्न	 ्नों्दणीकृत	 वयापािी	 A,B	 व	 C	 आहेत.	 समजा,	 तयां्नी	
सपटेंबि	 2018	 या	 मलहनयात	 खालीलप्रमाणे	 मालाची	 खिे्दी	 व	 लवक्ी	 केली.	 प्रतयेक	
वयवहािात	 जीएसटीचा	 ्दि	 5	 %	 होता.	 सािणी	 वाचू्न	 खालील	 प्रश्नांची	 उततिे	 ललहा.

  

वयापािी लवक्ीवि	गोळा	
केलेला	जीएसटी

खिे्दी	वेळी	
ल्दलेला	जीएसटी ITC शास्नाकडे	

भिलेला	कि
शास्नाकडे	
लशल्लक	कि

A `	5000 `	6000 `	5000 ` 0 ` 1000
B `	5000 `	4000 `	4000 `	1000 `	0
C ` 5000 `	5000 ` 5000 `	0 ` 0

 (i)	 	 वयापािी	 A	 ्ने	 एकूण	 लकती	 रुपयांची	 लवक्ी	 केली?
	 (ii)	 वयापािी	 B	 ्ने	 एकूण	 लकती	 रुपयांचा	 माल	 खिे्दी	 केला?
	 (iii)	 वयापािी	 A	 चा	 लकती	 रुपये	 CGST	 व	 SGST	 शास्नाकडे	 लशल्लक	 िाहणाि	 आहे?
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इयत्ता 10 वी गणि् भताग II
प्रश्नपणरिकता क्र. 3

वेळ : 2   ्तास           गुि : 40
 सूच्नता

	 (i)		सर्व	प्रश्न	आरश्यक	आहेत.

	 (ii)	गणक्यंत्राचरा	ररापर	करतरा	्येणरार	्नराही.

	 (iii)	प्रश्नराच्यरा	उजरीकडे	दिलेल्यरा	संख्यरा	पूण्व	गुण	िर्वरतरात.

	 (iv)	आरश्यक	त्यरा	दिकराणी	उततररारेजरारी	आकृती	कराढरारी.

	 (v)	रच्नेच्यरा	सर्व	खुणरा	सपष्ट	असराव्यरात.	त्यरा	पुसू	्नकरा.

प्रश्न. 1  (A) खालीलपैकी कोि्ेही चतार प्रश्न सोडवा.               (4)

	 (1)	 दिंिू	A	चरा	द्निदेरक	4	आदण	दिंिू	B	चरा	द्निदेरक	-8	आहे,	तर	d(A,	B)	कराढरा.

 (2) 

िराजूच्यरा	 आकृतीमध्ये	 रेषरा	 RP	 ||	 रेषरा	 MS	 र	 रेषरा	 DK	
छेदिकरा	 आहे.	 ∠DHP	 =	 85o	 तर	 ∠RHG	 र	 

∠HGS	्यरांची	मरापे	दलहरा.

 (3) ∆ ABC	चरा	∠ ACD	हरा	िराह्यको्न	आहे.

	 	 जर	∠B	=	40o,	∠A	=	70o	तर	∠ACD	चे	मराप	दकती?

सोितच्यरा	आकृतीत,	दिंिू	O	हरा	रतु्वळकेंद्र	आहे.	

रेख	OM	⊥ जीररा	AB	आहे.	OM	=	8	सेमी,	

AB	=	12	सेमी	तर	OB	=	दकती	?

 (3) ∆ PQR	मध्ये	PQ	=	10	सेमी,	QR	=12	सेमी,	PR	=	8	सेमी,	तर	्यरा	दत्कोणराचरा	सररा्वत	मोिरा	र	 

	 	 सररा्वत	लहरा्न	को्न	कोणतरा	?

	 (4)	 समरांतरभुज	c WXYZ	चे	कण्व	दिंिू	O	मध्ये	छेितरात.	जर	OY	=	5	सेमी	तर	WY	=	?

	 (5)	 A(-3,	2)	हरा	दिंिू	कोणत्यरा	चरणरात	असेल	?	B(12,	0)	हरा	दिंिू	कोणत्यरा	अक्रारर	असेल	?

	 (6)	 1	सेमी	दत्ज्यरा	असलेल्यरा	गोलराचे	रक्रपृष्ठफळ	दकती	?	(π =	3.14)

प्रश्न 1    (B) खालीलपैकी कोि्ेही दो्न प्रश्न सोडवा.               (4)

	 (1)	 सोपे	रुप	द्रा.	 	2	sin30	+	3		tan45

 (2)

M
K

R

SG

H
P85˚

A

B DC

O

BA M

.D
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प्रश्न 2 (A) णदलेलयता पयतायायतांपैकी योगय पयतायाय ण्नवडू्न णलहता.              (4)

	 (1)	 एकमेकरां्नरा	आतू्न	सपर्व	करणराऱ्यरा	िो्न	रतु्वळरां्नरा	जरासतीत	जरासत	दकती	सरामराईक	सपदर्वकरा	कराढतरा	 

्येतरात?

	 	 (A)	एक	 	 (B)	िो्न		 	 (C)	ती्न		 	 (D)	चरार

	 (2)	 (-3,	4)	्यरा	दिंिूचे	आरंभदिंिूपरासू्नचे	अंतर	......	आहे.

	 	 (A)	7	 	 	 (B)	1	 	 	 (C)	5	 	 	 (D)	4

	 (3)	 sinθ × cosecθ	=	दकती	?

	 	 (A)	1	 	 	 (B)	0	 	 	 (C)	 1
2
		 	 (D)	 2

	 (4)	 कंसराचे	मराप	90o	आदण	दत्ज्यरा	7	सेमी	असलेल्यरा	रतु्वळपराकळीची	पररदमती	दकती	?

	 	 (A)	44	सेमी	 	 (B)	25	सेमी	 	 (C)	36	सेमी	 	 (D)	56	सेमी

प्रश्न 2 (B) खालीलपैकी कोि्ेही दो्न प्रश्न सोडवा.                (4)

 (1) ∆ ABC	∼ ∆ DEF	र	A(∆ ABC)	:	A	∆ (DEF)	=	1	:	2	असू्न	AB	=	4	तर	DE	ची	

	 	 लरांिी	कराढरा.

 (2)
िराजूच्यरा	आकृतीमध्ये	m(कंस	NS)	=	1250

m(कंस	EF)	=	37o,	तर	∠NMS	चे	मराप	कराढरा.

	 (3)	 P(0,	6)	आदण	Q(12,	20)	्यरां्नरा	जोडणराऱ्यरा	रेषराखंडराच्यरा	मध्यदिंिूचे	द्निदेरक	कराढरा.

प्रश्न 3 (A) खालीलपैकी कोितयताही दो्न कृती पूर्ण करा.               (4)
िराजूच्यरा	आकृतीतील	मरादहतीररू्न,

AB	आदण	 BC	 कराढण्यरासरािी	 खरालील	 ररकराम्यरा	 चौकटी	

भरू्न	कृती	पूण्व	कररा.

AB	=	BC		 		(दिलेले)

   ∴∠BAC	=	∠BCA	=	

  ∴	AB	=	BC	=	  × AC

	 			 														=	  × 8

	 				 														=	  × 2 2

	 				 														=	2	
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 (2)

	 	 दसद्धतरा	:	 ∠ EFG	=	∠ FGH		 ..........	   (I)

   ∠ EFG	=	 	 .........	(अंतदल्वखखत	को्नराचे	प्रमे्य)	 (II)

   ∠ FGH	=	 	 .........	(अंतदल्वखखत	को्नराचे	प्रमे्य)	 (III)

   ∴ m(कंस	EG)	=	 	.........	[(I),	(II),	(III)	ररू्न]

   ∴ जीररा	EG	≅ जीररा	FH	 .......	(एकरुप	कंसराच्यरा	संगत	जीररा)

 (3)

प्रश्न 3    (B) खालीलपैकी कोि्ेही दो्न प्रश्न सोडवा.               (4)

 (1) 
∆ MNP	मध्ये	∠	MNP	=	90˚,

रेख	NQ	⊥ रेख	MP,	MQ	=	9,

QP	=	4	तर	NQ	कराढरा.

	 (2)	 secθ	+	tanθ	=	 cos
sin

�
�1�
	हे	दसद्ध	कररा.

 (3)

िराजूच्यरा	आकृतीत,	जीररा	EF	|| जीररा	GH.
तर	दसद्ध	कररा,	जीररा	EG	≅ जीररा	FH.

दसद्धतरा	ररकराम्यरा	चौकटी	भरू्न	पूण्व	कररा.

चौरस	ABCD	ची	िराजू	7	सेमी	आहे.	 

दिंिू	D	हे	केंद्र	मरा्नू्न	DA	दत्ज्ये्ने	कंस		AXC	कराढलरा, 

तर	छरा्यरांदकत	भरागराचे	क्ेत्फळ	खरालील	प्ररराह	आकृतीच्यरा	

आधरारे	कराढरा.

चौरसराचे	क्ेत्फळ	
कराढरा.

रतु्वळपराकळी	D-AXC	चे	
क्ेत्फळ	कराढरा

छरा्यरांदकत	भरागराचे	
क्ेत्फळ	कराढरा.

9	 सेमी	 उंची	 असलेल्यरा	 रंकूछेिराच्यरा	 रतु्वळराकरार	 िराजूंच्यरा	

दत्ज्यरा	 5	 सेमी	 र	 2	 सेमी	 असल्यरास	 रंकूछेिराचे	 घ्नफळ 

दकती	?	(π =	3.14)
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प्रश्न 4  खालीलपैकी कोि्ेही ्ी्न प्रश्न सोडवा.                           (9)

	 (1)	 खरालील	प्रमे्य	दसद्ध	कररा.

	 	 “दत्कोणराच्यरा	 एकरा	 िराजूलरा	 समरांतर	असणरारी	 रेषरा	 त्यराच्यरा	 उरलेल्यरा	 िराजूं्नरा	 दभन्न	 दिंिूंत	छेित	 

असेल,	तर	ती	रेषरा	त्यरा	िराजूं्नरा	एकराच	प्रमराणरात	दरभरागते.”

	 (2)	 	केंद्र	O	असलेले	3.5	सेमी	दत्ज्येचे	रतु्वळ	कराढरा.	रतु्वळ	केंद्ररापरासू्न	5.7	सेमी	अंतररारर	दिंिू	P	घ्यरा.	 

P	दिंिूमधू्न	रतु्वळराची	सपदर्वकरा	कराढरा.

	 (3)	 रेषरा	PQ	ही	रेषरा	RS	लरा	समरांतर	असू्न	दिंिू	P,Q,R	र	S	चे	द्निदेरक	अ्नूक्रमे	(2,4),	(3,6),	

(3,1)	आदण	(5,k)आहेत,	तर	k	ची	दकंमत	कराढरा.

	 (4)	 एकरा	िीपगृहराररू्न	एकरा	होडीकडे	पराहतरा्नरा	60o	मरापराचरा	अर्नत	को्न	होतो.	जर	िीपगृहराची						

	 	 उंची	90	मी	असेल	तर	ती	होडी	िीपगृहरापरासू्न	दकती	अंतररारर	आहे	?	( 3 	=	1.73)

प्रश्न 5 वा. खालीलपैकी कोि्ताही एक प्रश्न सोडवा.               (4)

 (1)
िो्न	रतु्वळे	एकमेकरां्नरा	दिंिू	P	र	Q	मध्ये	छेितरात.	दिंिू	P	र	

Q	मधू्न	कराढलेल्यरा	रृततछेदिकरा	रतु्वळरां्नरा	दिंिू	A	र	B	मध्ये	

आदण	दिंिू		D	र	C	मध्ये	छेितरात.	तर	

∠ ADC	+	∠ BCD	=	180o	हे	दसद्ध	कररा.

 (2) ∆ XYZ ∼ ∆ PYR;	∆XYZ	मध्ये	∠Y	=	60o,	XY	=	4.5	सेमी	र	YZ	=	5.1	सेमी	आदण	 

  XY
PY

	=	 4
7

 तर	∆ XYZ	र	∆ PYR	कराढरा.

प्रश्न 6  खालीलपैकी कोि्ताही एक प्रश्न सोडवा.               (3)

	 (1)	 ABC	च्यरा	अंतभरा्वगरात	O	हरा	कोणतराही	एक	 
	 	 दिंिू	आहे.	∠ AOB,	∠ BOC	आदण	
  ∠AOC	्यरांचे	िुभराजक,	िराजू	AB,	
	 	 िराजू	BC	र	िराजू	AC	्यरां्नरा	अ्नुक्रमे	F,	D		
	 							र	E	मध्ये	छेितरात,	तर	दसद्ध	कररा.	

	 	 BF	× AE	×	CD	=	AF	×	CE	×	BD

	 (2)	 एक	अध्वगोलराकरार	रराटी	आहे.	एक	रंकू	असरा	त्यरार	कररार्यराचरा	आहे,	की	तो	पराण्यरा्ने	भरू्न	िो्न	रेळरा	 
	 	 रराटीत	ओतलरा	की	रराटी	पराण्यरा्ने	पूण्व	भरेल.	तर	त्यरा	रंकूच्यरा	तळरारी	दत्ज्यरा	आदण	लंि	उंची	तुमही	 
	 	 करी	िररराल	?
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