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

1 A1) i) आकृती पूण� करा 1  

ii) चौकटी पूण� करा 1  

i. भाजी आण�ासाठी आपण हे वाहन वापरतो -
ii.बसने�वास करणे असे वाटते -

          ‘‘मी ठरवलंय, मी कॉलेजला जाताना सायकल वापरणार. मला माझे पाय रेखामावशी ंसारखे चंदेरी हवेत,’’
      अिभषेक एकदम भारावून गेला होता. ‘‘मा�ातर कॉलेज समोरच बस�ॉप आहे. आजपासून मी बसनंच ये - जा

करणार. ठरलं एकदम!’’ �ेहलनं िन�यच केला.
      ‘‘खरंय पोरांनो, आजकाल चालणं, सायकल वापरणं िवस�नच गेलोय आपण. अगदी कोप�याव�न भाजी जरी

आणायची असली तरी आपण बाईकला िकक मारतो आिण पु�ा �ायामाकरता वेगळं मॉिन�ग वॉकचं नाटक करतो,’’
‘‘बसनं �वास करणं तर आप�ाला कमीपणाचं वाटतं; पण आप�ा पायांना िचकटलेला काब�न �माणात ठेव�ाकरता
प��क ट� ा�पोट� इज म�,’’

      रेखामावशी सग�ांचं बोलणं ल� देऊन ऐकत हो�ा. बोलता बोलता हलकेच �ांनी आप�ा पायाचे फरशीवरचे
ठसे ओ�ा फड�ाने पुसून घेतले.
          ‘‘पा�लंत, िकती सहजपणे पुसले आप�ा मळले�ा पायांचे ठसे रेखामावशीनंी,’’ सुिमत �णाला.

     ‘‘पण आप�ा पायांचे वातावरणावर उमटलेले ठसे मा�, आप�ाला इत�ा सहजतेने नाही बरं पुसता येणार.
�ाकरता आप�ाला झाडं लावावी लागतील... या िहर�ागद�  झाडांनी आपली काळीकु� पावलं थोडी तरी उजळ होतील,’’
सुिमत भरभ�न बोलत होता. ‘‘हो ना, नाही तर आपण तसेच धावत रा�. मळले�ा पायांची माणसं बनून!’’ पावडेकाका
बोलले आिण �ा िन�ाशार तुक�ावर चांदणं उमल�ाचा �ांना भास झाला.

A2) i) एका श�ात उ�रे िलहा. 1  

i. �ायामासाठी आपण याच नाटक करतो. -
ii.अिभषेकने केलेला िन�य -

ii) स� की अस� ते िलहा. 1  

i. रेखामावशीचंी पावले चंदेरी आहेत.
ii.�ेहल सायकलने कॉलेजला जाणार आहे.

A3) �मत 3  

‘तापाने फणफणलीय आपली धरती’ ही ��थती बदल�ासाठी उपाय सूचवा.

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

1 A1) आकृती पूण� करा 2  

1) 

2) 

जेवी ंचं�िकरण चकोरांसी | पांखोवा जेवी ंिपिलयांसी |
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जीवन जैसे कां जीवांसी | तेवी ंसवा�सी मृदु� ||
जळ व�रवरी �ाळी मळ | योिगया सबा� करी िनम�ळ |
उदक सुखी करी एक वेळ | योगी सव�काळ सुखदाता ||
उदकाच� सुख त� िकती | सव��िच �ण� तृिषत� होती |
योिगया दे �ानंदतृ�ी | सुखासी िवकृती प� नाही ||
उदकाची जे मधुरता | ते रसनेसीिच त�तां |
योिगयांचे गोडपण पाहतां | होय िनविवता सव��ि�यां ||
मेघमुख� अध:पतन | उदकाच� देखोिन जाण |
अध:पात� िनवती जन | अ�दान सकळांसी ||
तैसे योिगयासी खालुत� येण� | जे इहलोकी ंज� पावण� |
जन िनववी �वणकीत�न� | िनज�ान� उ�री ||

A2) घटनेनुसार वा�ांचा �म लावा 2  

i. अ�दान सकळांसी.
ii. जे इहलोकी ज� पावण�.
iii.सुखासी िवकृती प� नाही.
iv.योगी सव�काळ सुखदाता.

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

i. पाखोवा -
ii. जीवन, उदक, जल -
iii. जीव -
iv. मृदु� -

A4) �मत 2  

योगी पु�ष आिण पाणी हे दोघेही सामािजक काय� करतात, हे �� करा.

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

1 पणती�ा उदाहरणातून किवतेत �� झालेला िवचार �� करा.

Q.4 पुढील श�ांचे समानाथ� श� िलहा. 1

1 i. संक� - ...............
ii. जीभ - ...............

Q.5 कथालेखन(Any One) 6

1 खालील मु�ाव�न कथा िलहा.

मु�े – 
एक सैिनक – श�ूकडून कैद – तु�ंगात हाल सहन करणे – सुटका – र�ात पोपट िवकणारा – पोपटांचे सव� िपंजरे खरेदी
करणे – पोपटांना सोडून देणे – �ातं�ाचेमह� – ता�य�.

2 खालील अपूण� कथा वाचा, तुमचा िवचार व क�कतेने ती कथा पूण� करा.
(िदलेली अपूण� कथा िल�न घे�ाची आव�कता नाही.)

रोझी मन लावून अ�ास करत होती. सभोवती सगळा व�ा -पु�कांचा पसारा होता. अ�ास करता-करता ितचे ल�
 ित�ा आवड�ा  िफकट  िन�ा रंगा�ा वहीकडे गेले. वही�ा पानातून मोरिपसाचे टोक डोकावत हाेते. ितने हातातले
अ�ासाचे पु�क िमटवले आिण ............... 

YOUR FLIGHT , OUR WINGS 
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