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Std.: 10 (English)

Q.1 पुढील वा�ांचे �कार ओळखा.

1 i. हळूहळू सग�ा शाली वाटून टाक�ा, गरीब �िमकांना ! 
ii. तू िच� काढ.

Ans i. उ�ाराथ� वा� 
ii. आ�ाथ� वा�

2 i. वाघां�ा लहान िप�ांना इतर भ�कांपासून खूपच धोका असतो. 
ii. आई, ही मािहती िकती छान आहे !

Ans i. िवधानाथ� वा� 
ii. उ�ाराथ� वा�

3 i. तु�ी सव�जण संशोधन करत रहा. 
ii. तपोवनाकडे कोण जातोय कशाला?

Ans i. आ�ाथ� वा� 
ii. ��ाथ� वा�

4 i. रघुभैयाने िच�ी भरभर वाचली. 
ii. चहा कडू का लागतो याचे कारण सांग.

Ans i. िवधानाथ� वा� 
ii. आ�ाथ� वा�

5 i. उ�म नाग�रक कोणाला �णाले ? 
ii. िच�ीतला मजकूर ऐकून अ�ुल आिण श�ूला खूप आनंद झाला.

Ans i. ��ाथ� वा� 
ii. िवधानाथ� वा�

6 i. िकती संुदर हे टपोरे दवांचे थ�ब ! 
ii. र�ानं कोणी भेटलं तर सांगू नका तपोवनात जातो.

Ans i. उ�ाराथ� वा� 
ii. आ�ाथ� वा�

7 i. बांग�ांचा धंदा सोडून दुसरा धंदा करा. 
ii. शाबास ! चांगले काम केलेस.

Ans i. आ�ाथ� वा� 
ii. उ�ाराथ� वा�

8 i. आई हीच ��ेक मुलाची पिहली िश�क असते. 
ii. तो मा�ाशी बोलणार नाही का?

Ans i. िवधानाथ� वा� 
ii. ��ांथ� वा�
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9 i. गद�त कुणाचा ध�ा लागला तर ? 
ii. बापरे, आपण फरशी घाण हो�ाची गो� करतो !

Ans i. ��ाथ� वा� 
ii. उ�ाराथ� वा�

10 i. काही खेळाडू आनंदाने �ा�-या देत. 
ii. प�ी झाडांचे कुणीच नसतात.

Ans i. िवधानाथ� वा� 
ii. िवधानाथ� वा�

11 i. तेल आिण तळलेले पदाथ� सोडा.
ii. वाळवंटी �देशात ब�तेक झाडांना काटे असतात.

Ans i. आ�ाथ� वा� 
ii. िवधानाथ� वा�

12 i. अ�ुल िज�ािधकारी कचेरीजवळ आला. 
ii. आठव�ातून सरासरी िकती िकलोिमटर िफरती होते ?

Ans i. िवधानाथ� वा� 
ii. ��ाथ� वा�

13 i. शाळेत कसा जाऊ? 
ii. बाळाला शालीत गंुडाळ.

Ans i. ��ाथ� वा� 
ii. आ�ाथ� वा�

14 i. िच�ी वाचून दाखव. 
ii. सवा�ना पुरेल इतकं काम कुठे आहे इथं?

Ans i. आ�ाथ� वा� 
ii. ��ाथ� वा�

15 i. ५० फूट उंचीपय�त वाढतो �णजे कॅ�स रा�सच तो ! 
ii. ना�ातील ओलसर िचखलात मांजरापे�ा मो�ा आकाराची अनेक पावले उमटलेली िदसली.

Ans i. उ�ाराथ� वा� 
ii. िवधानाथ� वा�

16 i. फेनधवलशा तुषारांम�े कसे क�ी राहाल? 
ii. काही �णातच िन�ा तुक�ावर पावडेकाकांची पावले उमटली.

Ans i. ��ाथ� वा� 
ii. िवधानाथ� वा�

17 i. टे�ोसॅ�ी लोकांना कशाचंही अँप कर�ािशवाय काही सुचंत की नाही ? 
ii. हो ताई ! मला आठवतंय.

Ans i. ��ाथ� वा� 
ii. उ�ाराथ� वा�

18 i. खा�ाचा आिण वजनाचा काय संबंध? 
ii. इ� ! साखरेिशवाय लाडू आम�ा नाही घरा�ात केले कोणी !

Ans i. ��ाथ� वा� 
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ii. उ�ाराथ� वा�

19 i. आता सांग तुला काय पािहजे ? 
ii. वीस िकलोमीटर कारने, तु�ी एकटेच !

Ans i. ��ाथ� वा� 
ii. उ�ाराथ� वा�

20 i. तु�ाला शाल िदली तर चालेल काय? 
ii. हे बघ, शाळेचे सगळे अिधकारी आलेत.

Ans i. ��ाथ� वा� 
ii. आ�ाथ� वा�

21 i. केवढी उंच इमारत ही ! 
ii. रा�ी दोन वाजता शेवटची गाडी इथून जाते.

Ans i. उ�ाराथ� वा� 
ii. िवधानाथ� वा�

22 i. मैदानावर गोलाकार कनात घाल�ात आलेली होती. 
ii. िकती पाऊस पडला हो काल रा�ी !

Ans i. िवधानाथ� वा� 
ii. उ�ाराथ� वा�

23 i. मुलांनो, रांगेत चला. 
ii. एकीकडे एका�तेचा मं� िमळाला आिण दुसरीकडे िव�ान समजलेला.

Ans i. आ�ाथ� वा� 
ii. िवधानाथ� वा�

24 i. रोजच िचंतन करावं कसं तर झाडासारखं ! 
ii. तु�ी सगळे कोण आहात ?

Ans i. उ�ाराथ� वा� 
ii. ��ाथ� वा�

25 i. माझे पाय िकती �� आिण मऊसूत आहेत ! 
ii. माफ करा, काका.

Ans i. उ�ाराथ� वा� 
ii. आ�ाथ� वा�

26 i. आमचं हे असलं िबकट िजणं ! 
ii. बाबा, तु�ी मला ओळखले ?

Ans i. उ�ाराथ� वा� 
ii. ��ाथ� वा�

27 i. िकती �चंड काब�न. िचकटलेला असतो, आप�ा पायांना ! 
ii. काही बोलून फायदा आहे का ?

Ans i. उ�ाराथ� वा� 
ii. ��ाथ� वा�

28 i. ल�पणा आप�ा हातात आहे काय? 
ii. मा�ाकडे बघ मग तुला कळेल.
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Ans i. ��ाथ� वा� 
ii. आ�ाथ� वा�

29 i. तुझे काही �कार असतात का? 
ii. थोरांची च�र� सामा�ांना �ेरणा देतात.

Ans i. ��ाथ� वा� 
ii. िवधानाथ� वा�

30 i. उ�म आरो�ासाठी �ायाम करा. 
ii. अ�ुल एखा�ा अपरा�ासारखा खाली मान क�न जेवू लागला.

Ans i. आ�ाथ� वा� 
ii. िवधानाथ� वा�

31 i. रिनंग करा रोज. 
ii. िक�ी छान आहात तु�ी सगळेजण !

Ans i. आ�ाथ� वा� 
ii. उ�ाराथ� वा�

32 i. शाल व शालीनता यांचा संबंध काय? 
ii. शेण, गोठा वगैरे जी पडतील ती सारी कामं कर.

Ans i. ��ाथ� वा� 
ii. आ�ाथ� वा�

33 i. पायाला िचकटलेला काब�न धुवायला हवा.  
ii. दोन काळीकु� पाऊलिच� !

Ans i. आ�ाथ� वा� 
ii. उ�ाराथ� वा�

34 i. क�नांचा संुदर अिव�ार किवतेत असतो. 
ii. अग, इनाम �णजे ब�ीस !

Ans i. िवधानाथ� वा� 
ii. उ�ाराथ� वा�

35 i. �थम बोलणं सोडा. 
ii. मावशी तु�ी कुठं राहता?

Ans i. आ�ाथ� वा� 
ii. ��ाथ� वा�

36 i. काय नाटक आहे हे ? 
ii. िनरंजन उदास मनाने घरी परतला.

Ans i. ��ाथ� वा� 
ii. िवधानाथ� वा�

37 i. कॅ�सची फळे मा� �� ॉबेरीसारखी चवीला मधुर असतात. 
ii. तु�ी सगळे कोण आहात ?

Ans i. िवधानाथ� वा� 
ii. ��ाथ� वा�
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38          
   

Ans i. िवधानाथ� वा� 
ii. आ�ाथ� वा�

39 i. तु�ी �तः काम िनमा�ण करा. 
ii. �ावेळचं वातावरण हे असं होत !

Ans i. आ�ाथ� वा� 
ii. उ�ाराथ� वा�

40 i. काही उपयोग होणार नाही ! 
ii. तुला िनमा�ण करणा-या लेखकांची नावं मला सांग.

Ans i. उ�ाराथ� वा� 
ii. आ�ाथ� वा� 

Q.2 कंसातील सूचनेनुसार वा��पांतर करा. नकाराथ� / होकाराथ�

1 सुधा ऊनात उभी होती. (नकाराथ� वा� करा)

Ans सुधा सावलीत उभी न�ती.

2 िवदुषक हरवणारा होता. (नकाराथ� वा� करा)

Ans िवदुषक रडवणारा न�ता.

3 ही क�ना वाईट नाही. (होकाराथ� वा� करा.)

Ans ही क�ना चांगली आहे.

4 पंधरा िदवसांनी पौिण�मा नाही. (होकाराथ� वा� करा)

Ans पंधरा िदवसांनी अमाव�ा आहे.

5 मो�ा माणसांचा आदर करावा. (नकाराथ� वा� करा)

Ans मो�ा माणसांचा अनादर क� नये.

6 औषध कडू होते. (नकाराथ� वा� करा.)

Ans औषध गोड न�ते.

7 कथा ही कादंबरीची धाकटी बहीण आहे. (नकाराथ� वा� करा)

Ans कथा ही कादंबरीची थोरली बहीण नाही.

8 सूय�दया�ा वेळी पणती लावली जात नाही. (होकाराथ� वा� करा)

Ans सूया��ा�ा वेळी पणती लावली जाते.

9 नेहमी हसत हसत जगावे. (नकाराथ� करा)

Ans कधीही रडत-खडत जगू नये.

10 कुणाचेही वाईट क� नये. (होकाराथ� करा)

Ans सगळयांचे चांगले करावे.

11 पाचशे �पये ही लहान र�म आहे. (नकाराथ� वा� करा.)

Question Answer Paper 

i. च�र� �णजे एखा�ा ��ी�ा आयु�ाचं लेखकानं केलेलं वण�न होय.
ii. उगीच आरडाओरडा नका क�.
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Ans पाचशे �पये ही मोठी र�म नाही.

12 मधमाशी आळशी नाही. (होकाराथ� करा)

Ans मधमाशी कामसू आहे.

13 आंबा क�ा न�ता. (होकाराथ� वा� करा)

Ans आंबा िपकलेला होता.

14 फुलांना दुग�ध येत न�ता. (होकाराथ� वा� करा)

Ans फुलांना दुग�ध येत होता.

15 रमा परी�ेत उ�ीण� झाली आहे. (नकाराथ� वा� करा)

Ans रमा परी�ेत अनु�ीण� झाली नाही.

16 पं�ाची हवा नैसिग�क नाही. (होकाराथ� वा� करा)

Ans पं�ाची हवा कृि�म आहे.

17 िनरंजन गु�जीचंा आवडता िव�ाथ� होता. (नकाराथ� वा� करा)

Ans िनरंजन गु�जीचंा नावडता िव�ाथ� न�ता.

18 शेतजमीन सुपीक आहे. (नकाराथ� वा� करा)

Ans शेतजमीन नापीक नाही.

19 र�ा �ंद न�ता. (होकाराथ� वा� करा.)

Ans र�ा अ�ंद होता.

20 जमीन कोरडी आहे. (नकाराथ� वा� करा)

Ans जमीन ओलसर नाही.

21 चहा गरम न�ता. (होकाराथ� वा� करा)

Ans चहा थंड होता.

22 िनरंजन�ा मावशीचे घर डोगंरा�ा पाय�ाशी होते. (नकाराथ� वा� करा)

Ans िनरंजन�ा मावशीचे घर डोगंरा�ा मा�ाशी न�ते.

23 गिणत फार सोपे आहे. (नकाराथ�)

Ans गिणत फार कठीण नाही.

24 ते काम लहान नाही. (होकाराथ� करा)

Ans ते काम खूप मोठे आहे.

25 राधा वेडी नाही. (होकाराथ� वा� करा)

Ans राधा शहाणी होती.

26 ताई बुटकी नाही. (होकाराथ� वा� करा)

Ans ताई उंच आहे.

27  ��ेक काम काळजीपूव�क केले होते. (नकाराथ� वा� करा)
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Ans  ��ेक काम िन�ाळजीपूव�क केले न�ते.

28 पावडेकाकांचे पाय �� होते. (नाकाराथ� वा� करा)

Ans पावडेकाकांचे पाय अ�� न�ते.

29 पौिण�मेला पूण�चं� असतो. (नकाराथ� वा� करा)

Ans   पौिण�मेला अध�चं� नसतो.

30 बाग कु�प नाही. (होकाराथ� वा� करा)

Ans बाग संुदर आहे.


