
1/9

Std.: 10 (English)

Q.1 अचूक श� ओळखा.

1 i. अ. गांभीय�          ब. गांिभय�          क. गां��य          ड. गांभ�य
ii.अ. शी�वृ�ी ब. िश��ुती क. िश�वृ�ी ड. िश�वृ��ी

Ans i. गांभीय� 
ii. िश�वृ�ी

2 i. अ. लोक�ीय         ब. लोकि�य          क. लोकि�य          ड. लोगि�य
ii.अ. िवशवास ब. वी�ास क. िव�ास ड. िव�ाश 

Ans i. लोकि�य 
ii. िव�ास

3 i. अ. �े�णीय         ब. �े�िणय          क. �े�नीय          ड. ��ेणीय
ii.अ. परिस� ब. �िस� क. �सी� ड. �िस��द 

Ans i. �े�णीय 
ii. �िस� 

4 i. अ. िश�न          ब. िशकशण          क. िश�ण          ड. शी�ण
ii.अ. संघंष� ब. सं�घष� क. संघष� ड. संघ�ष 

Ans i. िश�ण 
ii. संघष�

5 i. अ. काँ�ीट         ब. काि�ट          क. कॉ�ीट          ड. काि�ट
ii.अ. िवल�ण ब. वील�ण क. िवल�ण ड. िवल�न

Ans i. काँ�ीट 
ii. िवल�ण

6 i. अ. तप�या�          ब. तप��य          क. तपरचया�          ड. तप�चाया� 
ii. अ. �शी                ब. ऋषी               क. ऋिष                ड. �सी

Ans i. तप�या� 
ii. ऋषी

7 i. अ. �ा�री         ब. �ा��र          क. �ाकसरी          ड. �ॉ��र
ii.अ. चॅ��ंयन ब. चॅ��यण क. चॅ��यन ड. चॅमिपयन

Ans i. �ा�री 
ii. चॅ��यन

8 i. अ. भवी�          ब. भिव�          क. भिव�          ड. भािव�
ii.अ. उ�ल ब. उ�ल क. ऊ�ल ड. ऊ�ल

Ans i. भिव� 
ii. उ�ल

9 i. अ. िकत�         ब. िकरती          क. कीत�          ड. िकरित
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ii.अ. पुरसकार ब. पुर�ार क. पूर�ार ड. पुर��ार 

Ans i. कीत� 
ii. पुर�ार

10 i. अ. �दुिषत          ब. �दूिशत          क. परदुिषत          ड. �दूिषत
ii.अ. चौकोन ब. चोकोन क. चोकोन ड. चौकोण 

Ans i. �दूिषत 
ii. चौकोन

11 i. अ. आवी�ार         ब. आिव�ार          क. अिव�ार          ड. आिव�ार
ii.अ. �े�णीय ब. �े�िणय क. �े�नीय ड. ��ेणीय 

Ans i. आिव�ार 
ii. �े�णीय 

12 i. अ. वृ�ी         ब. ��ी          क. वृ�ी          ड. वृ�� ी
ii.अ. संगित ब. स�गती क. संगंती ड. संगती 

Ans i. वृ�ी 
ii. संगती

13 i. अ. िनणय�          ब. नीण�य          क. िनण�य          ड. िनणय�
ii.अ. तालिमला ब. तालमीला क. ता�ीला ड. ता��ला 

Ans i. िनण�य 
ii. तालमीला

14 i. अ. �िमक          ब. �मीक          क. �िमक          ड. �ृिमक
ii.अ. ि�ण ब. �ीण क. ��ण ड. �ीन 

Ans i. �िमक 
ii. �ीण

15 i. अ. िवदयािपठ         ब. िवदयापीठ          क. वीदयापीठ          ड. िवदयापीट
ii.अ. संसकृती ब. सनकृती क. सं�ृती ड. सं�ती 

Ans i. िवदयापीठ 
ii. सं�ृती

16 i. अ. पारंपरीक          ब. पारंपा�रक          क. पारंप�रक          ड. पारंपारीक
ii.अ. �ाहाणी ब. गा-हाणी क. गा-हािण ड. गारहाणी 

Ans i. पारंप�रक 
ii. गा-हाणी

17 i. अ. वसंूधरा         ब. वसुधरा          क. वसंुधरा          ड. वसूधरा
ii.अ. ि�ितज ब. �ीितज क. ि�तीज ड. ि�तीजी 

Ans i. वसंुधरा 
ii. ि�ितज

18 i. अ. कंुटंुब      ब. कुटंुब          क. कूटंुब          ड. कुटु�
ii.अ. त��ाण      ब. त��ान      क. त��ान      ड. त��ाण 

Ans i. कुटंुब 
ii. त��ान

19 i. अ. दुब�ण         ब. दुब�ण          क. दुिब�ण          ड. दुिब�न
ii.अ. मातुव् ब. मातू�्� क. मातृ� ड. मतृ� 
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Ans i. दुब�ण 
ii. मातृ�

20 i. अ. का�य�म          ब. काय��म          क. कारय�म          ड. काय��� म
ii.अ. िनमं�ीत ब. िनंमं�ीत क. िनमंि�त ड. नीमंि�त 

Ans i. काय��म 
ii. िनमंि�त

21 i. अ. अशीवा�द           ब. आिशवा�द          क. आिश�वाद          ड. आशीवा�द 
ii. अ. पुन�वसन          ब. पूनव�सन           क. पुनव�सन           ड. पुनरवसन. 

Ans i. आशीवा�द 
ii. पुनव�सन

22 i. अ. �ावण          ब. शरावण          क. �ावन          ड. �ाव�ण
ii.अ. चेत� ब. चेत� क. चैत� ड. चैत�

Ans i. �ावण 
ii. चैत�

23 i. अ. सं�ांती          ब. स��ाती          क. सं�ांित          ड. स�ांती
ii.अ. वैिश�� ब. वेिश�� क. वैशी� ड. वैिश�� 

Ans i. सं�ांती 
ii. वैिश��

24 i. अ. साम��         ब. सम��          क. साम��          ड. साम���
ii.अ. औ�न ब. औकशन क. औ�ण ड. औ�ेण 

Ans i. साम�� 
ii. औ�ण

25 i. अ. अशीव�द          ब. आिशवा�द          क. आिश�वाद          ड. आशीवा�द
ii.अ. पुन�वसन ब. पुनव�सन क. पूनव�सन ड. पुनरवसन 

Ans i. आशीवा�द 
ii. पुन�वसन

Q.2 लेखनिनयमांनुसार बदल करा 27

1 अ�ूल तपोवनला आला ते�ा काय�करम सु� होता

Ans अ�ुल तपोवनला आला ते�ा काय��म सु� होता

2 अशी भावना ते मा�ामधे नीमा�ण करत.

Ans अशी भावना ते मा�ाम�े िनमा�ण करत.

3 आई हीच ��ेक मूलाची पिहली शी�क असते.

Ans आई हीच ��ेक मुलाची पिहली िश�क असते.

4 पि� झाडांचे कुणीच नसतात.

Ans प�ी झाडांचे कुणीच नसतात.

5 कूटंुबाचा उ�ाह आवन�नीय होतो

Ans कुटंुबाचा उ�ाह अवण�िनय होतो
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6 "�णजे ? बोल�ाचा आिण खा�ाचा स�ध काय?"

Ans "�णजे बोल�ाचा आिण खा�ाचा संबंध काय?"

7 पण चीठठी मराठीतुन आहे.

Ans पण िच�ी मराठीतून आहे.

8 झाडां�ा पानाव�न विह�ा पानावर

Ans झाडां�ा पानाव�न वही�ा पानावर

9 माविस तूला शाळेतही घालणार आहे.

Ans मावशी तुला शाळेतही घालणार आहे.

10 िबब�ा�ा  िनरी�णांची चांगली संिध हातची गेली �णून मी हलहळलो.

Ans िबब�ा�ा  िनरी�णांची चांगली संधी हातची गेली �णून मी हलहळलो.

11 दोन मही�ात प�ास पौढं वजन कमी करेन

Ans दोन मिह�ात प�ास पौडं वजन कमी करेन

12 बीचारा अित�ामािनक!

Ans िबचारा अित�ामािणक!

13 समिद धुळ लागती पाया�ी.

Ans समदी धूळ लागती पाया�ी.

14 पाहयलंत रेखामाऊसीचे पाय च�े�र आहेत.

Ans पा�लंस रेखामावशीचे पाय चंदेरी आहेत.

15 कथेची थोरली बहीनच �ण हवं तर.

Ans कथेची थोरली बहीणच �ण हवं तर.

16 बांग�ांची पेिट व पीशवी �ाने हाती घेतली.

Ans बांग�ांची पेटी व िपशवी �ाने हाती घेतली.

17 तुिझ कूभं रास िन कंुभ ल� आहे.

Ans तुझी कंुभ रास िन कंुभ ल� आहे.

18 माझा ज� पू�ातच एका गरीब कंूटंूबात झाला.

Ans माझा ज� पु�ातच एका गरीब कुटंुबात झाला.

19 नउ वाजुन गेले होते.

Ans नऊ वाजून गेले होते.

20 मी झटकन पुढं जाऊन वाकुण बिघतलं.

Ans मी झटकन पुढं जाऊन वाकून बिहतलं.

21 �ामुळे िम दु:खी होतो.

Ans �ामुळे मी दु:खी होतो.
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परवा सु�ी काडून घराकढे गेलो होतो.

Ans परवा सु�ी काढून घराकडे गेलो होतो.

23 �ा शोभेपेकशा पोटाची आग लयी वाईट!

Ans �ा शोभेपे�ा पोटाची आग लई वाईट !

24         

Ans आम�ा हाय�ूलम�े दर शिनवारी चाचणी परी�ा घे�ात येत असे.

25 तू उतम नागरीक आहेस.

Ans तू उ�म नाग�रक आहेस.

26 �ा �णापासून िम साळा मा� कधीच चुकवली नाही.

Ans �ा �णापासून मी शाळा मा� कधीच चुकवली नाही.

27 िश�णाब�ल एक आंतरीक ओढ वाढु लागली.

Ans िश�णाब�ल एक आंत�रक ओढ वाटू लागली.

Q.3 िवरामिच� 47

1 िवरामिच�ांचा यो� वापर करा. 
आपणही यां�ा�माणेच खेळावे अशी इ�ा मनात येई.

Ans आपणही यां�ा�माणेच खेळावे, अशी इ�ा मनात येई.

2 िवरामिच�ांचा यो� वापर करा. 
आई �णायची िचम�ांत परमे�र असतो.

Ans आई �णायची, " िचम�ांत परमे�र असतो."

3 खालील वा�ांतील िवरामिच�े ओळखून िलहा. 
बस, ते�ापासून �ा�री�ा तालमीला सु�वात झाली !

Ans ,- ��िवराम
!- उ�ारवाचक िच�

4 खालील वा�ांतील िवरामिच�े ओळखून िलहा. 
तोडंावर पाणी उडताच वािघणीनं मंदपणे गुरगु�न नापसंती �� केली; पण िप�ांना �ा�ाशी काहीच देण - घेणं न�तं.

Ans ; अध�िवराम
. पूण�िवराम

5 िवरामिच�ांचा यो� वापर करा. 
होय सु�ुत ओळखलंस का मला

Ans होय सु�ुत, ओळखलंस का मला ?

6 चुकीची िवरामिच�े बदला
िकती, संुदर गाव आहे हे ?

Ans िकती संुदर गाव आहे हे !

7 िवरामिच�ांचा यो� वापर करा. 
मावशी तु�ी राहता कंुठ

Ans "मावशी, तु�ी राहता कंुठ?"

→

→

22

आम�ा हाय�ुलम�े दर शिनवारी चाचणी प�र�ा घे�ात येत असे.
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8 िवरामिच�ांचा यो� वापर करा. 
आई �णायची िचम�ांत परमे�र असतो.

Ans आई �णायची, " िचम�ांत परमे�र असतो."

9 खालील वा�ातील िवरामिच�े ओळखून िलहा. 
"अ�र जेवला?"

Ans "   "- दुहेरी अवतरणिच�
? - ��िच�

10 िवरामिच�ांचा यो� वापर करा. 
पावडरचा डबा �माल �रिबनी िपना सोनेरी बांग�ा सा�ा बांग�ा नायलॉन�ा बांग�ा ..... सं�ांतीला हे
सारे तपोवनात नेणार होता.

Ans पावडरचा डबा, �माल, �रिबनी, िपना, सोनेरी बांग�ा, सा�ा बांग�ा, नायलॉन�ा बांग�ा ..... सं�ांतीला हे
सारे तपोवनात नेणार होता.

11 िवरामिच�ांचा यो� वापर करा. 
आई�ा आजी�ा तोडूंन इसापनीती पंचतं� अकबर – िबरबल अशा गो�ी ऐकत ऐकत तु�ांला मला वाचायची सवय लागते
ना

Ans आई�ा आजी�ा तोडूंन इसापनीती, पंचतं�, अकबर – िबरबल अशा गो�ी ऐकत ऐकत तु�ांला मला वाचायची सवय लागते
ना !

12 चुकीची िवरामिच�े बदला
काय रे काय करतोस. कोणाला कळले तर.

Ans काय रे काय करतोस? कोणाला कळले तर?

13 खालील वा�ांतील िवरामिच�े ओळखून िलहा. 
घटनेचं गांभीय� ल�ात घेऊन िज�ािधकारी, िज�ा पोलीस, अधी�क सारे अिधकारी त�ाळ �ा िठकाणी जमा झाले.

Ans ,→ ��िवराम
.→ पूण�िवराम

14 चुकीची िवरामिच�े बदला
बायकामुले धा� देतात. पैसा अडका देतात,

Ans बायकामुले धा� देतात, पैसा अडका देतात.

15 खालील वा�ांत यो� िवरामिच�ांचा उपयोग करा. 
इितहास भूगोल आिण नाग�रकशा� ित�ी िवषयांचा केवढा अ�ास करावा लागतो

Ans इितहास, भूगोल आिण नाग�रकशा�, ित�ी िवषयांचा केवढा अ�ास करावा लागतो.

16 िवरामिच�ांचा यो� वापर करा.
मी कसे �� करणार

Ans माझे िवचार मी कसे �� क�?

17 खालील वा�ांतील िवरामिच�े ओळखून िलहा. 
रेखामावशी िफराय�ा पायीच, कधीतरी सायकलनं !

Ans ,- ��िवराम
!- उ�ारवाचक िच�

18 चुकीची िवरामिच�े बदला
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अरे वा ? िकती लवकर घरी आलास.

Ans अरे वा ! िकती लवकर घरी आलास !

19 िवरामिच�ांचा यो� वापर करा. 
तुला सांगतो मी पंत 'डाएट कर' बटाटा सोड बटा�ाचं नाव काढू नकोस

Ans "तुला सांगतो मी पंत, 'डाएट कर'. बटाटा सोड. बटा�ाचं नाव काढू नकोस."

20 िवरामिच�ांचा यो� वापर करा. 
फेनधवलशा तुषारांम�े राहाल कैसे क�ी

Ans फेनधवलशा तुषारांम�े, राहाल कैसे क�ी ?

21 िवरामिच�ांचा यो� वापर करा.
केवढी उंच इमारत ही

Ans केवढी उंच इमारत ही !

22 िवरामिच�ांचा यो� वापर करा. 
दोन िप�ं ित�ा मागोमाग िनघाली होती पण िदघांना अदयाप भान न�तं

Ans दोन िप�ं ित�ा मागोमाग िनघाली होती; पण िदघांना अदयाप भान न�तं.

23 िवरामिच�ांचा यो� वापर करा. 
हळूहळू मी सग�ा शाली वाटून टाक�ा गरीब �िमकांना

Ans हळूहळू मी सग�ा शाली वाटून टाक�ा, गरीब �िमकांना !

24 िवरामिच�ांचा यो� वापर करा. 
'हाऊज दॅट' असे उ�र बाहेर पडे

Ans 'हाऊज दॅट'? असे उ�र बाहेर पडे !

25 िवरामिच�ांचा यो� वापर करा. 
जेवला पण �ख�ासाठी ह� ध�न बसला होता.

Ans "जेवला, पण �ख�ासाठी ह� ध�न बसला होता."

26 िवरामिच�ांचा यो� वापर करा. 
राजू पटकन �णाला मी घरी जातो

Ans राजू पटकन �णाला, “मी घरी जातो.”

27 िवरामिच�े ओळखून िलहा. 
अरे, मी आहे कथा.

Ans ,-��िवराम
.-पूण�िवराम

28 िवरामिच�ांचा यो� वापर करा. 
i. तू का थापा मारतोस, अ�ास का नाहीस केलास 
ii. केवढी उंच इमारत ही

Ans i. तू का थापा मारतोस ? अ�ास का नाहीस केलास ? 
ii. केवढी उंच इमारत ही !

29 खालील वा�ांतील िवरामिच�े ओळखून िलहा. 
शै�िणक जीवनात जोशी सर, िशक�  सर, �ी. मालेगाववाला या सवा�नीच मा�ा ���म�ा�ा जडणघडणीसाठी उ�म



1/24/22, 1:19 PM

8/9

माग�दश�न केलं, सं�ार केले.

Ans ,- ��िवराम
.- पूण�िवराम

30 खालील वा�ांतील िवरामिच�े ओळखून िलहा. 
इथं दोन - तीन नाले अस�ानं झुडपांची दाटी जा�च जाणवते.

Ans - संयोगिच�
. पूण�िवराम

31 खालील वा�ांतील िवरामिच�े ओळखून िलहा. 
आन धा- धा िम�ाला हातपाय धोयाला येळ बी नाय आन पानी तरी कुठं हाय ब�ळ?

Ans –- संयोगिच�
?- ��िच�

32 िवरामिच�े ओळखून िलहा. 
अरे मी ! मी च�र�.

Ans !-उ�गारवाचक िच�
.-पूण�िवराम

33 िवरामिच�ांचा यो� वापर करा. 
�ा िकती छान बांगडया या

Ans �ा ! िकती छान बांगडया या !

34 िवरामिच�ांचा यो� वापर करा. 
एकमेकांचा पाठलाग करणं मारामारी करणं पा�ात उडया घेणं असे खेळ सु� झाले

Ans एकमेकांचा पाठलाग करणं, मारामारी करणं, पा�ात उडया घेणं असे खेळ सु� झाले.

35 खालील वा�ांतील िवरामिच�े ओळखून िलहा. 
�ावेळची हाय�ूलची �वेश फी एकवीस �पये होती ; पण आम�ाजवळ एवढे पैसे कुठून येणार ?

Ans ; - अध�िवराम
?- ��िच�

36 िवरामिच�ांचा यो� वापर करा. 
ितनं ठरवलं की मी मा�ा मुलाला खूप िशकवीन कारण िश�णािशवाय या जगात मान नाही

Ans ितनं ठरवलं, की 'मी मा�ा मुलाला खूप िशकवीन, कारण िश�णािशवाय या जगात मान नाही.'

37 खालील वा�ांतील िवरामिच�े ओळखून िलहा. 
रे�ेनं िफरायचं �� अपुरंच राहणार होतं ; परंतु मन मानायला तयार न�तं.

Ans ;→ अध�िवराम
.→ पूण�िवराम

38 खालील वा�ांत यो� िवरामिच�ांचा उपयोग करा. 
�ा�ा व�ा पु�कांचा खच� भडसावळे गु�जीच करायचे

Ans �ा�ा व�ा - पु�कांचा खच� भडसावळे गु�जीच करायचे.

39 िवरामिच�ांचा यो� वापर करा. 
मी �टले बाबा तु�ी मला ओळखले

Ans मी �टले, “बाबा, तु�ी मला ओळखले?”

40 खालील वा�ातील िवरामिच�े ओळखून िलहा. 

→

→
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"मग वाचून दाखवं नं तूच."

Ans "  "- दुहेरी अवतरणिच�
. - पूण�िवराम

41 िवरामिच�ांची नावे िलहा.

   िवरामिच�े    नावे

  i.   ' '   ...............  

  ii.   !   ...............

Ans    िवरामिच�े   नावे

  i.   ' '   एकेरी अवतरणिच�  

  ii.   !   उ�ारवाचक िच�

42 िवरामिच�ांचा यो� वापर करा. 
�ावेळची हाय�ूलची �वेश की एकवीस �पये होती पण आम�ाजवळ एवढे पैसे कुठून येणार

Ans �ावेळची हाय�ूलची �वेश की एकवीस �पये होती ; पण आम�ाजवळ एवढे पैसे कुठून येणार ?

43 खालील वा�ांतील िवरामिच�े ओळखून िलहा. 
फेनधवलशा तुषारांम�े, राहाल कैसे क�ी ?

Ans , -��िवराम
?- ��िच�

44 खालील वा�ांतील िवरामिच�े ओळखून िलहा. 
रेहाना, जुई, जॉन सग�ांनी खेळायला या. 

Ans ��िवराम व पूण�िवराम. 

45 खालील वा�ांतील िवरामिच�े ओळखून िलहा. 
�ावेळेस मी अवघा नऊ - दहा वषा�चा असेन.

Ans –- संयोगिच�
. - पूण�िवराम

46 िवरामिच�ांचा यो� वापर करा. 
लाडू कशाला केलेस साखर असेल  �ात

Ans "लाडू कशाला केलेस? साखर असेल �ात!"

47 िवरामिच�ांचा यो� वापर करा. 
सुिमत अरे पाय �� आहेत की नाही हे सांगायला अ◌ॅपची काय गरज आहे

Ans "सुिमत, अरे पाय �� आहेत की नाही, हे सांगायला अ◌ॅपची काय गरज आहे?"


