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       KIRAN TUTORIALS Seat No.

Std 10 (English) Marathi Date 01-10-20

Time 1HRS Chapter 1.00,11,21,22,23 Marks 25

Q.1 पुढील उतारा वाचून िदले�ा सूचनांनुसार कृती करा : 7

1 A1) i) सहसंबंध िलहा. 1  

i. आई : मूल :: वािघण : ...............
ii.पाय : पाऊलखुणा :: पानगळं : ...............

Ans 
i. आई : मूल :: वािघण : िप�ं
ii.पाय : पाऊलखुणा :: पानगळं : पाचोळा

ii) �रकामी जागा भरा. 1  

i. �चंड ............... िदवस अस�ानं वाघासारखं जनावर पा�ाचा आसपास वावरतं.
ii.लहान िप�ं असणारी ............... ही जंगलातलं सगळयात धोकादायक जनावर!

Ans 
i. �चंड उ�तेचे िदवस अस�ानं वाघासारखं जनावर पा�ाचा आसपास वावरतं.
ii.लहान िप�ं असणारी वाघीण ही जंगलातलं सगळयात धोकादायक जनावर!

          कालच सं�ाकाळी िव�ाम गृहावर ग�ा मारताना टोगं�नी मला �ा प�रसरात चार िप�ं असले�ा वािघणीब�ल
सांिगतलं होतं. ते�ा पासूनच मला कधी ितथं जातो असं झालं होतं. �चंड उ�तेचे िदवस अस�ानं वाघासारखं जनावर
पा�ा�ा आसपासच वावरतं. तशातच लहान िप�ं अस�ानं या वािघणीला �ांना पा�ापासून जा� दूर नेणंदेखील
श� न�तं; पण लहान िप�ं असणारी वाघीण ही जंगलातलं सग�ात धोकादायक जनावर! िप�ां�ा संर�णासाठी
ही सजग आई, कुणाचा जीवदेखील �ायला मागं-पुढं बघत नाही.�ामुळं सुकले�ा ना�ात उतरताना मा�ा मनावर
एक अनािमक दडपण आलं होतं.
         वाघीणअ�ाप आप�ा िप�ांसह याच प�रसरात वावरत होती. आता मी ती िप�ं बघायला चांगलाच अधीर झालो
होतो. इथून सुमारे शंभर-स�ाशे पावलांवर ना�ात थोडंसं पाणी अस�ाचं मला माहीतच होतं. ही वाघीण ितथंच
सापड�ाची श�ता होती. �ामुळं आता ितकडं जाताना खूपच सावधिगरी बाळगणं आव�क होतं. जिमनीवर सव��
पानगळीमुळं पडलेला वाळका पाचोळा साचून होता. �ा व�न पाय न वाजवता जाणं ही एक मोठीच कसरत होती.
          पाणवठा जसा जवळ आला तसं माझं �दय जोरजोरात धडधडू लागलं. पुढं काय िदसेल, या जािणवेनंच माझा
घसा कोरडा पडला. इतरांचीही अव�था काही वेगळी न�ती. आ�ी सग�ांनीच एकमेकांकडं बघत चौकस राह�ाची
डो�ांनीच खूण क�न सूचना केली. आता एकेक पाऊल टाकताना मनावरचं दडपण अिधकच वाढत होतं. कुठंतरी
झाडा�ा बंु�ा आड, जांभळी�ा झुडपात लपलेली वाघीण रागानं गुरगुरत �णाधा�त अंगावर येणार, असंच वाटत होतं.
वा�यानं हळूच होणारी पानांची सळसळदेखील मोठी वाटत होती. आता जणू सगळा काळच थांबला असावा असं वाटत
होतं.

Ans

A2) िवधान पूण� करा. 2  

1) �चंड उ�तेचे िदवस अस�ानं वाघासारखं जनावर ............... .

Ans �चंड उ�तेचे िदवस अस�ानं वाघासारखं जनावर पा�ाचा आसपास वावरतं.

2) िप�ां�ा संर�णासाठी ही सजग आई, ...............

Ans िप�ां�ा संर�णासाठी ही सजग आई, कुणाचा जीवदेखील �ायला मागं-पुढं बघत नाही.

A3) �मत 3  

‘वा� यानं हळूच होणारी पानांची सळसळदेखील मोठी वाटत होती’ या िवधानाचे लेखका�ा मनावर दडपण का आले
होते?
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Ans लेखक वािघणी व ित�ा िप�ांना पाह�ास अधीर झाला होता. �ातच �चंड उ�तेचे िदवस अस�ाने वाघासारखं
जनावर पा�ाचा आसपासं वावरतं हे लेखकास मािहत होते. �ात िप�ं लहान अस�ानं वािघणीला �ांना पा�ापासून जा�
दूर नेणंदेखील श� न�तं; �ात लहान िप�ं असणारी वाघीण हे जंगलातलं सगळयात धोकादायक जनावंर! िप�ां�ा
संर�णासाठी ही सजग आई, कुणाचा जीवदेखील �ायला मागं-पुढं बघत नाही. �ातच सव�� सुके नाळे झाले होते. जिमनीवर
ही सव�� पानगळीमुळे पडलेला वाळका पाचोळा साचून होता. पाय न वाजवता जाणं ही मोठी कसरत होती. झाडा�ा
बंु�ाआड, जांभळी�ा झुडपात बसलेली वाघीण गुरगुरत अंगावर येणारं असंच वाटत होतं. �ावेळी वा� यानं हळूच होणारी
पानांची सळसळदेखील लेखकास मोठी वाटत होती वं �ामुळे लेखका�ा मनावर दडपण आले होते.

Q.2 पुढील किवते�ा आधारे िदले�ा सूचनांनुसार कृती करा. 8

1 A1) i) किवते�ा आधारे खालील कृती के�ा घडतात ते िलहा 1  

i. गाय हंबरत धावते -  
ii.हरीण िचतीतं होते - 

Ans 
i. गाय हंबरत धावते. - भुके�ा वासरां �ा िदशेने आवाज येतो.
ii.हरीण िचतीतं होते - अर�ाला वणवा लागतो.

ii) कोण ते िलहा. 1  

i. परमे�राचे दास - 
ii.मेघाला िवनवणी करणारा - 

Ans 
i. परमे�राचे दास - संत नामदेव.
ii.मेघाला िवनवणी करणारा - चातक प�ी.

अि�मािज पडे बाळू । माता धांव� कनवाळू ।।१।।
तैसा धांवे मािझया काजा । अंिकला मी दास तुझा ।।२।।
सव��िच झ�पाव� पि�णी। िपली ंपडतांिच धरणी ं।।३।।
भुकेल� व�राव� । धेनु �ंबरत धांवे ।।४।।
वणवा लागलासे वनी।ं पाडस िचंतीत हरणी।।५।।
नामा �णे मेघा जैसा । िवनिवतो चातक तैसा ।।६।।

Ans

A2) i) एका श�ात उ�रे िलहा. 1  

i. िचंता करणारी - 
ii.कनवाळू धावणारी - 

Ans 
i. िचंता करणारी - हरीण
ii.कनवाळू धावणारी - आई

ii) सहसंबंध िलहा. 1  

i. आई : बाळ :: प�ीण : 
ii.मेघ : चातक :: हरीण : 

Ans 
i. आई : बाळ :: प�ीण : िप�ू
ii.मेघ : चातक :: हरीण : पाडस

A3) ��ुत किवतेतील श�ांचा अथ� िलहा. 2  

i. धेनु -
ii. �ंबरत -
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iii. वणवा -
iv. वनी ं-

Ans i. धेनु - गाय
ii. �ंबरत - हंबरणे
iii. वणवा - आग
iv. वनी ं- अर� / जंगल

A4) �मत 2  

संत नामदेवांनी ‘आईकडून �� केले�ा अपे�ा अभंगा�ा आधारे िलहा.

Ans संत नामदेवांनी आईकडे अशी अपे�ा केली आहे, की ��ेक वेळी संकटात वाचिव�ासाठी आई कोठेही असेल तरी
आप�ा बाळासाठी धावत यावी. ितचे बाळ ित�ावर अवलंबून असते. बाळ येणा� या अडचणीनंा तोडं दे�ास असमथ� आहे.
�णून �ाला �ा�ा आईची िनतांत गरज आहे. मानव पशु-प�ी ��ेकाला आईची आव�कता असते.

Q.3 पुढीलपैकी कृती सोडवा : (�थूलवाचन) 3

1 मेटलायिझंग �ि�येवर काम न हो�ामागची कारणे कोणती असावीत असे तु�ांला वाटते?

Ans मेटलायिझंग �ि�येवर काम न हो�ाची कारणे �णजे �तः�न कोणीही या कामाकडे ल� िदले नाही. यं�साम�ी होती, पण
काम करणा-या इंिजिनयरना मदतीसाठी सहकारी हवे होते. काम सु� हो�ाआधीच लोक खूप �कार�ा माग�ा करत.
अशा या वृ�ीमुळे आतापय�त मेटलायिझंग �ि�येवर काम झाले न�ते.

Q.4 कंसातील सूचनेनुसार वा��पांतर करा.उ�ाराथ� / आ�ाथ� ... 1

1 सकाळ�ा टवटवीत आिण �स� वातावरणात अ�ास खूप छान होतो. (उ�ाराथ� करा)

Ans अहाहा! िकती छान अ�ास होतो सकाळ�ा टवटवीत आिण �स� वातावरणात!

Q.5 पुढील श�ांचे समानाथ� श� िलहा. 1

1 i. उ�ार - ...............
ii. जीभ - ...............

Ans i. उ�ार - िवकास
ii. जीभ - िज�ा

Q.6 प�लेखन 5

1 खालील िनवेदन वाचा व �ाखालील कोणतीही एक कृती सोडवा. 
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Ans .


