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       KIRAN TUTORIALS Seat No.

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

Time 1HRS Chapter 2.00,21,22,23,4.00,7.00,9 Marks 25

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

1 A1) i) एका वा�ात उ�र िलहा 1  

लेखकाचा कोणता िवचार पोकळ होता?

Ans नुसती उकडलेली पालेभाजी खाणे कसे जमणार हा िवचार पोकळ होता.

ii) आकृती पूण� करा 1  

Ans 

          साखरेत सवा�त अिधक कॅलरीज असतात, �णून �थम िबनसाखरेचा चहा सु� केला. पिह�ा िदवशी िवशेष
फरकही वाटला नाही. घरात साखरबंदी जाहीर केली. कुटंुबाला सारी िदवाळी ितखटािमठावर उरकायची स� ताकीद
िदली. ‘‘मुलांसाठी �णून काय थोडं गोडाधोडाचं करायचं ते कर.’’ एवढी सवलत ठेवली. पिह�ा िदवशीच मला फरक
जाणवायला लागला. भात अिजबात व�� करणे अवघड होते, �णून फ� पिहला भात आिण ताकभात ठेवून मधला
भात व�� केला. नुसती उकडलेली पालेभाजी खाणे कसे जमणार हा िवचार िकती पोकळ होता, याचा अनुभव ती
खा�ा वर आला आिण नेहमी�ा भाजीत ‘ही’ िनराळे काय करते याचा अजूनही अंदाज आला नाही.
          पिहला िदवस सुरळीत गेला आिण दुस�या िदवशी �तभंगाचा �संग आला. पिह�ा िदवशी िन��ा �न अिधक
कचेरीला मा�ा वजन घटव�ा�ा �ताची वाता� गेली होती; परंतु दुस�या िदवशी आम�ा अ�ा नाडगौडाला �मोशन
िमळा�ा ची वाता� आली आिण �ाने सा�या से�नला पाट� िदली. कँटीन�ा आचा�या ने तर मा�ा ‘डायट’ वर सूड
�ायचा असे ठरवून पदाथ� केले होते. बरे, न खावे तर अ�ा नाडगौडाला वाईट वाटणार! िबचारा सहा वषा�नी
‘एिफिशए�ीबार’�ा जा�ातून बाहेर पडला होता. आचा�याने िमठाईत साखर न घालता साखरेत िमठाई घालून आणली
होती. घासाघासागिणक सह�ावधी कॅलरीज पोटात चाल�ा हो�ा, �ामुळे  खा�ेले गोड लागत न�ते. बटाटेवडे
होते- �णजे आणखी कॅलरीज. िचवडा अ�ल ‘वन�ती’तला, �ामुळे आणखी कॅलरीज आिण एवढे सगळे हादडून
शेवटी ‘भ�ांिशवाय पाट� कसली?’ या िभकोबा मुस�ा�ा टोम�ामुळे चेकाळून नाडगौडाने �ेशल भ�ांची परत
ऑड�र िदली.

Ans

A2) कोण ते िलहा. 2  

1)
i. लेखका�ा 'डायट' वर सूड घेणारा - 
ii.सारी िदवाळी ितखटािमठावर उरकायची अशी यांना ताकीद िमळाली - 

Ans 
i. लेखका�ा 'डायट' वर सूड घेणारा - कॅटीनचा आचारी.
ii.सारी िदवाळी ितखटािमठावर उरकायची अशी यांना ताकीद िमळाली - कुटंुबाला.
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2)
i. भ�ांिशवाय पाट� कसली टोमणा मारणारे - 
ii.कचेरीतील सा-या से�नला पाट� देणारे - 

Ans 
i. भ�ांिशवाय पाट� कसली टोमणा मारणारे - िभकोबा मुसळे.
ii.कचेरीतील सा-या से�नला पाट� देणारे - अ�ा नाडगौडा.

A3) �मत 3  

पाट�त जा� खा�ामुळे  �ास झाले�ा िम�ाला तु�ी कसे समजवाल ?

Ans एकदा सोसायटी�ा �ेह संमेलनाला पाट� होती खा�ा िप�ाची रेलचेल होती.  �ात भारतीय चायनीज, इटािलयन
इ�ादी खा� पदाथ� होते. आइस�ीमचे िविवध �कार होते. �ाम�े मा�ा एका िम�ाने चायनीज पदाथा�वर अगदी ताव
मारला. �ाने सूप, राईस, तसेच गोडधोड खा�े. मग आइस�ीम खा�ी. पण दुस- या िदवशी �ाला जुलाब व उल�ा होऊ
लाग�ा.  पोट िबघडले �ानंतर डॉ�रकडे नेले.  मी �ाला संतुिलत व पोि�क आहाराब�ल समजावले आप�ा शरीरासाठी
लागेल तेवढेच खावे तरच पचन होईल.

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

1 A1) i) यो� पया�य िनवडा 1  

किवतेतील ‘दीनदुबळे’ �णजे ............... 
i. क�ाचे, पैसे नसलेले
ii. शा�र�रक��या स�म नसलेले
iii. सैिनकबरोबर लढणारे
iv. सैिनकां�ा काया�चा अिभमान बाळगणारे देशवासीय

Ans किवतेतील ‘दीनदुबळे’ �णजे सैिनकां�ा काया�चा अिभमान बाळगणारे देशवासीय.

ii) एका वा�ात उ�र िलहा 1  

जवानांचे र�ण कसे होणार आहे?

Ans जवानांचे र�ण असं� �ोतीनंी होणार आहे.

नाही मुठी म�े �� धडाड�ा तोफांतून

नाही िशरेम�े र�, तुझे पाऊल िज�ीचे;

  

काय कराव� कळेना तुझी िवजयाची दौड

नाही क�ाचे साम��; डोळे भ�न पहावी;

  

जीव ओवाळावा तरी डो�ांतील आसवांची

जीव िकती हा लहान; �ोत �ोत पाजळावी

  

तु�ा  शौय�गाथेपुढे अशा असं� �ोतीचंी

�ाची केवढीशी शान; तु�ामागुन राखण;

  

वर घोघंावे बंबारा, दीनदुबळयांचे अस�
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पुढे क�ोळ धुराचे, तुला एकच औ�ण.

Ans

A2) यो� पया�य िनवडा 2  

1)
i. तुझी ............... दौड डोळे भ�न पाहावी. (अजयाची / िवजयाची  / जयाची)
ii.तु�ा ............... �ाची केवढीशी शान. (शौय�कथा / शौय�गाथा / शौय�गो�)

Ans 
i. तुझी िवजयाची दौड डोळे भ�न पाहावी.
ii.तु�ा शौय�गाथा �ाची केवढीशी शान.

2)
i. वर घोघंावे बंबारा पुढे ............... धुराचे. (लोट , क�ोळ , लाटा)
ii................ असे तुला एकच औ�ण. (ग�रबांचे / दीनदुबळयांचे / दीनदु:�खतांचे)

Ans 
i. वर घोघंावे बंबारा पुढे क�ोळ धुराचे.
ii.दीनदुबळयांचे असे तुला एकच औ�ण.

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

i. क� -
ii. साम�य -
iii. जीव -
iv. शौय� -

Ans i. क� - मेहनत
ii. साम�य - बळ, श�ी
iii. जीव - �ाण
iv. शौय� - परा�म

A4) �मत 2  

‘देशसेवा हीच ई�र सेवा’ असे समजून काय� करणा� या सैिनकांसाठी तु�ाला काय� करावेसे वाटते?

Ans देश हाच देव समजून सैिनक देशाची सेवा करीत असतात. �ांचे हे काम अतुलनीय आहे. ‘देश हाच देव’ असे समजून
देशा�ा र�णासाठी �ाण अप�ण करणारे सैिनक अितशय िन : �ाथ� भावनेने िदवसरा� देशा�ा सीमेवर पहारा देत असतात
ऊन, थंडी, पावसाची तमा न बाळगतात देशासाठी �ाण अप�ण करायला तयार होतात. अशा वेळेस आ�ी �ां�ा या गुणांचे
कौतुक भेटकाड� देऊन क�.

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

1 सूया��ा�ा दश�नाने मनात िनमा�ण होणा-या मानवी भावभावना �� करा.

Ans सूया��ा�ा दश�ना वेळी मनात भीतीचे वातावरण िनमा�ण होते. सूय��ाने �कािशत झालेली पृ�ी आता अंधारात जाणार
सगळीकडे होणारा प�ांचा, �ा�ांचा व मानवाचा गलगलाट शांत होणार या िवचाराने मन अ��थ होते. तेज�ी सूय� लालबंुद
होऊन ढगां�ा मागे लपायला लागतो मग रा�ीचा खेळ सु� होतो. हा अंधार सग�ांना िगळून टाकेल, न� करेल अशी िचंता
मनाला लागून राहते.

Q.4 कंसातील सूचनेनुसार वा��पांतर करा. नकाराथ� / होकाराथ� 1

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

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

Q.5 कथालेखन(Any One) 6

1 खालील मु�ाव�न कथा िलहा.
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मु�े:
एक �ापारी - अंगठी  चोरीस जाणे -  नोकरांवर संशय - �करण कोटा�त जाणे - �ायाधीशाची मु�ी -  समान उंची�ा
काठया देणे - अंगठी चोराची काठी दोन इंच वाढेल - दुस�या िदवशी सव� नोकरां�ा काटया बघणे  - एकाची दोन इंच
लहान - चोर पकडणे - अंगठी परत िमळणे - ता�य�.

Ans .

2 पुढील श�ां�ा आधारे कथा िलहा.
मुलगा, वडील – गाढव – र�ातील माणसे

Ans .


