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       KIRAN TUTORIALS Seat No.

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

Time 1HRS Chapter 13,21,22,23,4.00,8.00 Marks 25

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

1 A1) आकृती पूण� करा 2  

1) 

Ans 

2) 

Ans 

          दोरीवर�ा उ�ांचा फ� एकदा �य� केला व पिहली उडीच शेवटची ठरली, कारण आठ गुिणले दहा�ा
आम�ा िदवाणखा�ात �थम दोरी संपूण� िफरवणे अवघड. एकदा डो�ाव�न दोरी पलीकडे गेली ती ड� े िसंग
टेबलावर�ा तेलां�ा व औषधां�ा बाट�ा खाली घेऊन आली. दुस�यांदा अध�वट गॅलरी आिण अध�वट घरात रा�न दोरी
िफरवली ती आचाय� ब�ा��ा ग�ात. �ांचा मा�ावर आधीच राग होता. मी उपास करतो हे कळ�ावर चाळीतली
सारी मंडळी समाचाराला येऊन गेली; परंतु आचाय� बाबा बव� शेजार�ा खाेलीत असूनही आले नाहीत, कारण ‘उपास’ हे
�ांचे खास राखीव कुरण होते.
          ‘‘हा दु�पणा मा�ा ग�ात दोरी अडकवून केलात हे ठीक झालं; पण तुम�ा वयाला न शोभणा�या �ा
िधंगाम�ीला दुसरा कोणी मा�ा सारखं बळी पडला असता, तर तुमची धडगत न�ती. मी तु�ांला �मा करतो.’’
          ‘‘पण... मी हे मु�ाम केलं नाही, आचाय�! अहो वजन कमी करायला दोरी�ा उ�ा मारतोय मी.’’
          ‘‘काही उपयोग होणार नाही!’’
          ‘‘का?’’
          ‘‘का �णजे? िजभेवर ताबा नाही तुमचा. संयम हवा. मनाची एका�ता हवी. �ा साठी �थम काही गो�ी सोडा�ा
लागतील.’’
          ‘‘आता �ा उ�ा मारायला मी लाजदेखील सोडली हे पाहता ना  तु�ी , बाबा?’’
          ‘‘ठीक आहे. �थम बोलणं सोडा.’’
          ‘‘बोलणं सोडू?’’
          ‘‘अिजबात! खा�ासाठी ता�डाचा वापर कमी करायचा एवढं पािहलं तु�ी ; पण बोल�ासाठीदेखील �ाचा वापर
बंद के�ािशवाय तुमची जीभ ता�ात राहाणार नाही.’’
          ‘‘पण मला बोललंच पािहजे, बाबा.’’ मी केिवलवा�ा �रात ओरडलो.
          ‘‘का पण? एवढा संयम नाही तुम�ात? मौनाचं साम�� मोठं आहे. मौन ही श�ी आहे. मौन ही...’’Processing math: 100%
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Ans

A2) एका वा�ात उ�र िलहा 2  

1) आचाय� बव� यां�ा मते कशावर ताबा असावा ?

Ans आचाय� बव� यां�ा मते िजभेवर ताबा असावा.

2) आचाय� बव� यां�ा मते मोठी श�ी कोणती ?

Ans आचाय� बव� यां�ा मते मौन मोठी श�ी आहे.

A3) �मत 3  

संयमाचे आप�ा जीवनातील मह� सांगा.

Ans संयम हा मानवी जीवनात मह�ाचा भाग आहे संयम �णजे मनावरील ताबा होय. कोण�ाही प�र��थतीत आप�ा
मनावर आपले िनयं�ण असावे. संयम नसेल व घाई केली तर कामे िबघड�ाची श�ता असेल. घाई के�ाने अपघात
होतो. संयम हा वाग�ात व बोल�ात दो�ी असतो. या संयमामुळे आपले समाजातील वागणे व बोलणे याची इतरांवर छाप
पडते. संयम असेल तर अनथ� घडत नाही.  संयम हा प�र��थती सांभाळून घेतो.  संयम सुटला तर बोलणे व वागणे हे िबघडते.

Q.2 पुढील उतारा वाचून िदले�ा सूचनांनुसार कृती करा : 4

1 A1) उता�या�ा आधारे सूचनेनुसार कृती करा. 2  

Ans 

          कोकणात पावलापावलाला फणस िन उंबर. िजथे फणस ितथे ग�ड असतातच. आम�ा भागात पाट भरपूर,
बावीही भरपूर. पाणथळीही ओघानेच आ�ा. पाणी ितथे बेडूक आिण बेडूक ितथे सप�. फणसांवर�ा ग�डांची स�
नजर पु�ा बेडकां�ा िन शेतउंदरां�ा मागावर�ा सापांवर ! जरा कुठे पालापाचो�ात िजवाणू सळसळताना िदसलं की
ग�डाने �ाला कुकरीसार�ा चोचीने िचरलंच �णून समजा. कोतवाल, सुतार, तांबट, सातभाई, दयाळ िन कवडे हे
प�ी तर कोकणात आमचे शाळूसोबतीच होते. कोतवालां�ा विहवाटी�ा जागा बांबू�ा वनात, सुतार जांभळीवंर,
तांबट पळसांवर, आं�ांवर साळंु�ा तामणीवर सुगरणी, भाजी म�ात सातभाई िन शेतात बगळे. खाडीत�ा िचखलात
पाणकोबं�ा, झुडपात दयाळ िन खं�ा, वडांवर वटवाघळं. सरसकट सव�� घारी आिण बंदरात िगधाडं !

Ans

A2) i) सहसंबंध िलहा. 1  

फणस ः ग�ड ःः पाणी ः ...............

Ans फणस ः ग�ड ःः पाणी ः बेडूक

ii) चौकटी पूण� करा 1  

प�ा�ा विहवाटी�ा जागा - 
i. सातभाई -              
ii. पाणकोबं�ा -              

Ans i. सातभाई - भाजीम�ात
ii. पाणकोबं�ा - खाडीत�ा िचखलात

Q.3 पुढील किवते�ा आधारे िदले�ा सूचनांनुसार कृती करा. 8

1 A1) घटनेनुसार वा�ांचा �म लावा 2  

i. आयु� खुडले�ा फुलासारखं टवटवीत होते.
ii. झाडाला पालवी फुट�ावर शरीरभर पालवी फुटते.

Processing math: 100%
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iii.शरीरभर िहरवा रंगामुळे र� िहरवेगार होते.
iv.मुळावर घाव घातला तरी झाड शांतपणे सहन करते.

Ans 
i. मुळावर घाव घातला तरी झाड शांतपणे सहन करते.
ii. शरीरभर िहरवा रंगामुळे र� िहरवेगार होते.
iii.आयु� खुडले�ा फुलासारखं टवटवीत होते.
iv.झाडाला पालवी फुट�ावर शरीरभर पालवी फुटते.

झाड बसते �ान�थ ऋिषसारखं मौन �त
धारण क�न तप�या� करत...
प�ी झाडांचे कुणीच नसतात
तरीही झाड �ांचं असतं
मुळावर घाव घातला तरी झाड मुकाट सहन करते
झाडां�ा पानाव�न वही�ा पानावर
अलगद उतरतात दवांचे टपोरे थ�ब
झाडाकडे टक लावून पािहलं तर
शरीरभर िवरघळतो िहरवा रंग
र� होते �णभर िहरवेगार
आयु� होतं नुक�ाच खुडले�ा फुलासारखं टवटवीत
झाडाचे बा� सरसावलेले असतात मुसािफराना कवेत घे�ासाठी
पानझडीनंतर झाड पु�ा नवीन व� धारण करतं
न�ा नवरीसारखं
झाडाला पालवी फुट�ावर फुटते शरीरभर पालवी
अन झटकली जाते मरगळ
प�ां�ा मंजुळ नादात झाडाचंही जीवनाचं
एक संथ गाणे दडलेले असते
हसावं कसं सळसळ�ा पानासारखं
मुळावं मुरावं कसं तर? झाडासारखं घ� पाय रोवीत
जगावं कसं तर? िहरवंगार झाडासारखं
रोजचं िचंतन करावं कसं तर झाडासारखं!

Ans

A2) i) �� तयार करा 1  

i. 'पानझडीनंतर' हे उ�र येईल असा �� तयार करा.
ii.'मरगळ' हे उ�र येईल असा �� तयार करा.

Ans 
i. झाड के�ा नवीन व� धारण करते ?
ii.शरीरभर पालवी फुट�ावर कोण िनघून जाते?

ii) एका वा�ात उ�र िलहा 1  

झाडा�ा जीवनाचं गाणं कशात दडलेलं असते ?

Ans प�ां�ा मंजुळ नादात झाडा�ा जीवनाचं संथ गाणे दडलेले असते.

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

i. टपोरे -
ii. खुडणे -
iii. टवटवीत -
iv. बा� -

Ans i. टपोरे - गोल
Processing math: 100%
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ii. खुडणे - तोडणे
iii. टवटवीत - ताजेतवाने
iv. बा� - हात

A4) का�सौदंय� 2  

' झाडापासून आनंदी जगणे िशकावे।' या िवधानातील अथ� तुम�ा श�ात �� करा.              

Ans झाड कोण�ाही �कारचा भेदभाव करत नाही कधी प�ांचे घरटे बनून, वहीची पाने बनून सग�ांना मदत करीत
असते. िहर�ा रंगामुळे उ�ाहाची भावना जागृत करत असतो. फुलांनी, फळांनी बह�न सग�ांचे पोट भरत असता.
झाडापासून माणसाने आनंदी  जीवन िशकावे व आयु� सफल करावे.

Q.4 िवरामिच� 1

1 िवरामिच�ांची नावे िलहा.

   िवरामिच�े    नावे

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

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

Ans    िवरामिच�े   नावे

  i.   ' '   एकेरी अवतरणिच�  

  ii.   !   उ�ारवाचक िच�

Q.5 प�लेखन (Any One) 5

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

Processing math: 100%
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Ans .

2 खालील िनवेदन वाचा व �ाखालील कोणतीही एक कृती सोडवा. 

Ans .
Processing math: 100%
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