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प्रस्ािना

िारतीय अन्यिाषक, त्ाचप्रमाणे परदिेी तरुण आशण प्ररौढ व्यक्तींना मराठी िाषा शिकण्ासाठी ‘माय 

मराठी’ ह े पाचव्या पातळीचे पुस्तक आह.े सि्मसमािेिक सामग्ीतून संिादात्मक, कृततिील आशण 

वनतम्मततक्षम अिा पायािूत आधारािर ह्ा अभ्ासक्रमाची रचना करण्ात आली आह.े मराठी िाषेचे 

काटकेयोर पण पररणामकारक अध्ययन करण्ाकरता हा एक अद्याित पद्धतीने िाषा शिकिण्ाचा 

प्रयत्न आह.े विद्ार्थ्यांना आकलन, संिाद, िाचन तसेच ललखाण यांद्ारे मराठी िाषेचा ययोग्य रीतीने 

आशण पररणामकारक िापर कसा करािा याचे शिक्षण वदले जाते.

ह्ा अभ्ासक्रमाच्ा अध्यापन सामग्ीत प्रामुख्ाने दयोन पुस्तके आहते, १) पाठ्यपुस्तक : पाठ,  

ध्ववनमुवरित उताऱयांचे ललखखत मजकूर, मराठी - इंग्जी आशण हहदंी, असा िब्दसंग्ह आशण विनामूल्य 

दृक् श्ाव्य सामग्ी यांसहहत आशण २) अभ्ासपुस्तक : सराि, चाचणी, आशण उतिरसंच यांसहहत.

‘माय मराठी, पातळी ५’च्ा ह्ा खास पाठ्यपुस्तकात विषयानुरूप छायाचचत्,े रेखाचचत्,े मजकूर, 

कविता आशण गाणी, म्हणी आशण िा  क ्प्रचार, व्याकरण, ‘करा आशण शिका’ स्ाध्याय आहते. तसेच 

खेळाद्ारे शिकिणी, समप्मक अक्क चचत्,े िब्दसंपदिेरील दृष्टिक्षेप, पाठ्यपुस्तक आशण अभ्ासपुस्तक 

यांच्ाबरयोबर सराि करण्ास उपयुक् अिा ध्ववनविती आशण चचत्विती, ध्ववनवितींचे अनुललखखत उतारे 

ि िब्दसंग्ह आहते. दुव्यािर उपलब्ध आहते. ग्टॉसरी हकंिा िब्दसंग्हात कठीण िब्दांची ललंगानुसार, 

िचनांनुसार आशण सामान्यरूपांनुसार विस्ततृ माहहती समाविटि केलेली आह.े तसेच सि्मच धड्ांची 

रचना विद्ार्थ्यांना समजेल अिी आह.े

‘माय मराठी पातळी ५’च्ा अभ्ासपुस्तकात १) पाठ्यपुस्तकातील प्रत्के पाठािरील स्ाध्याय 

आहते. त्ासयोबतच २) मागील िागात या पाठािरील चाचणी, ३) प्रत्के दयोन पाठांसाठी चाचणी 

प्रश्ािली, िेिटी ४) संपूण्म पातळी ५च्ा अभ्ासक्रमाची एकतत्त चाचणी आशण ५) उतिरे यांचा समािेि 

आह.े

संिादात्मक मराठीच्ा पातळी ५चा संपूण्म अभ्ासक्रम म्हणजे साधारणपणे १६० तासांची शिकिणी 

आह.े तथावप, ह्ाचे अध्यापन करताना शिक्षकाला ह्ातील प्रत्के पाठासाठी साधारणपणे १६ तासांचा 

अिधी लागेल. ह्ा सामग्ीत सराि आशण चाचणीसाठी पुरेिी सामग्ी समाविटि केलेली असली, तरी 

प्रत्क्ष शिकिताना संबंभधत शिक्षकाला अभ्ासक्रमाव्यततररक् अिांतर माहहतीही द्ािी लागणार आह.े 

विद्ार्थ्यांसाठीही एक सूचना आह ेकी, ययोग्य तऱहनेे मराठी बयोलण्ासाठी त्ांनी एकिचन, अनेकिचन, 

सामान्यरूप तसेच ललंगानुसार नामांचा अभ्ास करण्ाचा सराि करािा. सदर पुस्तके ही िगगात 

शिक्षकांकडून समजून घेऊन शिकण्ाच्ा स्रूपाची असली, तरी स्यं-अध्ययन करणाऱयांना वदलेल्या 

सामग्ीतील विस्ततृ िब्दसंग्हाच्ा आधारे ती समजून घेऊन शिकता येईल.



ह्ा अध्यापन सामग्ीसयोबत दृक् श्ाव्य सामग्ीचा दुिा विनामूल्य दणे्ात येत आह,े कारण हा प्रकल्प 

पूण्मपणे िैक्षशणक तत्तािर राबिला जात आह.े िाषा पररपूण्मपणे शिकण्ास मदत व्ािी ह्ा हतेूने 

श्ाव्य ध्ववनविती तसेच वनरवनराळ्ा माध्यमांतून वनिडलेल्या िैविध्यपूण्म दृक् श्ाव्य चचत्विती समाविटि 

केल्या आहते. शिक्षकांनी सुचिलेल्या उतिरांसहची लेखी प्रश्ािली घेताना, तसेच इतर प्रश्योतिरांच्ा 

िेळी ह्ा दृक् श्ाव्य सामग्ीची मदत घेणे अपेशक्षत आह.े दृक् श्ाव्य सामग्ी आशण पूण्म पाठ्यपुस्तक ि 

अभ्ासपुस्तक या दुव्यािर उपलब्ध आह.े

हा अभ्ासक्रम शिकिणाऱया शिक्षकांसाठी असा सल्ा आह ेकी, त्ांनी शिक्षकांसाठी असणाऱया 

संिादात्मक िाषा-अध्यापनाच्ा प्रशिक्षण िग्यांना उपस्स्त राहािे; तसेच, ह्ा संदिगात त्ांनी संपादकांिी 

िा राज् मराठी विकास संस्िेी संपक्क  साधािा.

प्रकल्पातील इथिरची ही अध्यापनसामग्ी तयार करण्ासाठी कटि घेऊन ह ेसारे पूण्मत्ास नेण्ास 

साहाय्य करणाऱया सि्यांचे आिार.

इंग्ग्ि आशण जम्मनप्रमाणे मराठीदखेील संपन्न आशण पूि्मपरंपरा असणारी इंडयो-युरयोवपयन िाषा 

आह.े ह्ा िाषेचे अध्ययन करून त्ात सि्मसामान्य वनजिाषकाइतके प्रिुत् येण्ाकरता हकमान ६ 

पातळ्ांची, म्हणजेच अंदाजे ८०० तासांची, आिश्यकता आह.े

या कामात बहुमयोल साहाय्य करणाऱया राज् मराठी विकास संस्चेे अभधकारी आशण कम्मचारी 

यांचे आम्ही आिारी आहयोत.

कुलगुरू सुहास पेडणेकर आशण प्र-कुलगुरू रिींरि कुलकणणी यांच्ा नेतृत्ासह काय्मिील अिा 

मुंबई विद्ापीठाच्ा अभधकाऱयांचे, तसेच हा प्रकल्प सुरळीत चालण्ासाठी साहाय्य करणाऱया सि्यांचे 

आम्ही अत्तं आिारी आहयोत.

वििा सुराणा, संजय कृष्ाजी पाटील आशण सयोनाली गुजर 

संपादक



Preface

My Marathi Level 5 is a Marathi course book particularly meant for non-native teens and 

adults, for both Indian and foreign Marathi language learners. It is prepared using an integrated 

communicative, task and production-based approach. It is a modest attempt to apply latest 

language teaching tools to facilitate the learning of the Marathi language systematically and 

effectively. It teaches the learners to communicate correctly and effectively in Marathi by 

imparting understanding, speaking, reading as well as writing skills.

This course material consists of two books, namely 1) a textbook along with audio 

transcripts, a glossary and free audiovisual material and 2) a workbook with exercises, tests, and 

answer keys. This entire material is available on the following link - https://mu.ac.in/mymarathi5

This particular textbook of ‘My Marathi Level 5’ consists of units such as thematic 

images and illustrations, texts, poems and songs, idioms and proverbs, grammar, 'do and learn' 

exercises, learning games, cartoons, audio-visual and audios components with exercises and 

transcripts, vocabulary overview (drishtikshep) per chapter, as well as learner self-evaluation 

in all chapters. The glossary or shabdasangraha gives a detailed list of new words with their 

gender in singular and plural forms as well as their oblique forms. English and Hindi word 

meanings are given.

The workbook of ‘My Marathi Level 5’ consists of 1) exercises for each chapter as well 

as the following tests 2) a comprehensive test for level 4 after mageel bhagat, 3) a test after 

every two chapters 4) a comprehensive test for level 5 and 5) answerkeys. 

The entire Communicative Marathi Level 5 course is designed for approximately 160 

teaching hours. Thus, the teacher may take about 16 hours for each of the 10 chapters. Though 

enough exercises and tests have been given, the teacher is expected to give more exercises 

as and when required. The learners are advised to learn the nouns along with their gender 

with singular and plural forms as well as the oblique forms in order to learn to speak correct 

Marathi. Though the book is meant for classroom teaching, self-learners too can make use of it 

with the help of the glossary.



The audio-visual content available on the link comes free with the book and is meant 

purely for educational purpose. It consists of the audio section and a wide spectrum of 

audiovisual clips from the media which have been collated in accordance with the language 

proficiency level of the learners. The teachers are expected to use audio-visual material along 

with specific MCQs and other questions (written & oral).

The teachers using this book are advised to undergo rigorous teachers’ training for the 

integrated communicative approach and may contact the editors or Rajya Marathi Vikas 

Sanstha for the same. We are extremely thankful to the entire team for making this level 

happen. 

Like English and German, Marathi too is a rich Indo-European language with a long 

tradition and similarly requires at least 6 levels of language learning, i.e. approximately 800 

hours for near native language proficiency.

We are extremely thankful to the employees of Rajya Marathi Vikas Sanstha for their 

valuable cooperation.

We thank the authorities of the University of Mumbai led by the Vice Chancellor Dr. 

Suhas Pednekar and Pro-Vice Chancellor Dr. Ravindra Kulkarni to facilitate the smooth 

running of this project. 

Vibha Surana, Sanjay Krushnaji Patil and Sonalee Gujar 

Editors
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 भाषा, णशक्षिाचे माध्यम, भाषेचे संिरमिन 
 समरूप शब्द
 काळ, रातयू + आयला / ऊ / त 
 प्रयोजक ि शक्य हरियापद े
 कतमिरी ि कममििी प्रयोग
 जो/जे, तो/ते, तर/तरी 
 तुलनादशमिक शब्द
 रिमसयूचक शब्द  
 िाक्यरचना 
 हरियापद-नाम

उजळिी करू या...
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१  काळ – िेळ
आज २ जानेिारी, बुरिार असेल तर?
(परिा, तेरिा, काल, आज)

१. जानेिारी २. जानेिारी ३. जानेिारी
-------------------

मंगळिार हयोता.
अाज बुधिार 

अाह.े

-------------------

गुरुिार अाह.े

३१. वडसेंबर १. जानेिारी ४. जानेिारी
-------------------

सयोमिार हयोता.
अाज मंगळिार 

अाह.े

-------------------

शुक्रिार अाह.े

३०. वडसेंबर ३१. वडसेंबर ५. जानेिारी
-------------------

रवििार हयोता.
अाज सयोमिार 

अाह.े

-------------------

िवनिार अाह.े

क. करी? / केव्हा?

उदा∘ सयोमिार – सयोमिारी

(अ) मंगळिार – --------------------- (आ) बुधिार – ---------------------- (इ) गुरुिार – ---------------------

(ई) शुक्रिार – ------------------------ (उ) िवनिार – ----------------------- (ऊ) रवििार – -------------------

ख. कंसातील शब्दांचा योग्य िापर करून ररकाम्ा जागा भरा.

(सयोमिार – मंगळिार – बुधिार)

अस्मिता : तुमच्ा िहरात सगळीकड ेरयोज िेतकरी बाजार िरतयो का?

अमन : नाही. आमच्ाकड े दर सयोमिार / सयोमिारी 
असतयो, िेजारच्ा गंज पेठेत दर मंगळिार / 
(अ) -------------------------, आशण पुढ ेलयोहहयानगरमध्य े
दर (आ) ------------------ / बुधिारी.   

अस्मिता : अच्ा, म्हणजे सयोमिारी / सयोमिारचा 
तुमच्ाकड,े मंगळिारी / (इ) ---------------------- गंज 
पेठेत आशण (ई) ---------------------------- / बुधिारचा 
लयोहहयानगरमध्य.े

DekeÀje    11
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ग. कंसातील शब्दांचा योग्य िापर करून ररकाम्ा जागा भरा.

(सयोमिार – मंगळिार – बुधिार)

अमन : तुमच्ा िहरात सगळीकड ेकचरा उचलणारी गाडी दररयोज येते का?

अस्मिता : नाही. आमच्ाकड ेदर (अ) ---------------------------- / ---------------------------- येते, िेजारच्ा गंज 
पेठेत दर (आ) ---------------------------- / ----------------------------, आशण पुढ ेलयोहहयानगरमध्य े
दर (इ) ---------------------------- / ----------------------------.

अमन : अच्ा, म्हणजे सयोमिारी / सयोमिारची तुमच्ाकड,े (ई) -------------------------------- / 
-------------------- गंज पेठेत आशण (उ) -------------------- / -------------------- लयोहहयानगरमध्य.े

तयो बाजार : दर सयोमिार / दर सयोमिारी / सयोमिारी = सयोमिारचा
ती गाडी : दर सयोमिार / दर सयोमिारी / सयोमिारी = सयोमिारची

घ. कंसातील शब्दाचा योग्य िापर करून ररकाम्ा जागा भरा.

(रवििार)

आई : अमन, आज चक्क रवििारी / (अ) ------------------------ 
सुट्ीच्ा वदििी अभ्ासाला बसलायस?

अमन : हयो. तूच म्हणत हयोतीस ना, मी रवििारी / 
(आ) ---------------------------- कधीच अभ्ास करत 
नाही म्हणून? आता मी दर (इ) ---------------------------- 
अभ्ासाला बसायचं, असं ठरिलंय.

च. कंसातील शब्दांचा योग्य िापर करून ररकाम्ा जागा भरा.

(रवििार)

आई : अस्मिता, आज चक्क रवििारी / (अ) ---------------------------- सुट्ीच्ा वदििी अभ्ासाला 
बसलीयस?

अस्मिता : हयो. तूच म्हणत हयोतीस ना, मी रवििारी / (आ) ---------------------------- कधीच अभ्ास 
करत नाही म्हणून? आता मी दर (इ) ---------------------------- अभ्ासाला बसायचं, असं 
ठरिलंय.

12    yeeje
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छ. सोमिार – सोमिारी – सोमिारचा

सोमिार दर सोमिारी सोमिारचा

सकाळ रयोज सकाळी ए∘ि∘ : सकाळचा / सकाळची / सकाळचे 
अ∘ि∘ : सकाळचे / सकाळच्ा / सकाळची

पहाट रयोज पहाटे ए∘ि∘ : पहाटचेा / पहाटचेी / पहाटचेे
अ∘ि∘ : (अ) -----------------------------------------------------

वदिस रयोज (आ) ------------------- ए∘ि∘ : (इ) 
-----------------------------------------------------

अ∘ि∘ : (ई) 
-----------------------------------------------------

रात् रयोज (उ) --------------------- ए∘ि∘ : (ऊ) -----------------------------------------------------

अ∘ि∘ : (ए) 
-----------------------------------------------------

ज. कंसातील शब्दाचा योग्य िापर करून ररकाम्ा जागा भरा.

बाबा : काय रे, (अ) (रात्) ----------------------- तू पाहत 
हयोतास तयो शसनेमा कयोणता? चांगला हयोता ना?

मुलगा : अहयो, कमाल कथा हयोती. तुम्ही नक्की पाहा. 
काल पूण्म (आ) (रात्) ----------------------- विचार 
करत हयोतयो त्ा कथेबद्दल.

बाबा : आता कधी पाहायला तमळणार?

मुलगा : आज (इ) (दुपार) -----------------------! (ई) (रात्ी) 
----------------------- शसनेमा हल्ी पुन्ा (उ) (दुपार) ----------------------- दाखितात.

२  पररिामिाचक : म्हियून = त्ामुळे = सबब = यास्ि = जेव्हा-तेव्हा 
क. पुढील िाक्यांतील चयूक अरोरेखखत करून िाक्ये दुरुस् करा.

उदा∘ माशणकने पुन्ा अंघयोळ केली म्हणून तयो चचखलात घसरला.
 माशणकने पुन्ा अंघयोळ केली म्हणून तयो चचखलात घसरला. 
 माशणक चचखलात घसरला म्हणून त्ाने पुन्ा अंघयोळ केली. 

अ. सटॉरी सर, मला उिीर झाला, सबब आज बस पंक्चर झाली हयोती.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. आमची आजी िेसबुकिर कायम पडीक असते, याकररता आपला िेळ चांगला जािा.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. उर््म िाषेचे संिध्मन व्ािे यास्ति अनेक कटॉलेजांनी एकत् येऊन मुिायऱयाचे आययोजन केले.
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. तुमची सि्म खाजगी माहहती  हकॅ हयोते, जेव्ा िसव्या ई-मेलला तुम्ही उतिर दतेा. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. राजीिने घरच्ा सगळ्ांिर आपल्याला उठिण्ाचं काम सयोपिलं आह.े त्ामुळे गजर 
िाजतयो तरी त्ाला सकाळी जाग येत नाही. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऊ. यास्ति कयोणास संिय येऊ नये, राजाने िहकराचा िेष करून स्तः राज्ात जाऊन 
प्रजेची विचारपूस केली. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ए. मी संिादांना चाल लाितयो म्हणून मला संिाद पाठ हयोत नाहीत.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऐ. िेतकरी हिालवदल झाले आहते, त्ामुळे सरकारने कज्ममािीची अंमलबजािणी केली 
नाही.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

म्हणून, त्ामुळे, यास्ति, सबब ह्ा सि्म िब्दांचा अथ्म एकच असला तरी ‘यास्ति’ 
आशण ‘सबब’ ह्ा िब्दांचा िापर कमी केला जातयो.

३  कतता आणि कममि
क. पुढील िाक्ये भयूतकाळात ललिा आणि हरियापद कत्ताप्रमािे बदलले आिे की कमताप्रमािे, 
ते  रकान्ात  खयूि करून दाखिा.

कत्ताप्रमािे कमताप्रमािे 

अ. थांब जरा, ही माझी पस्म आह!े अ.

आ. मला आज बरं िाटत नाहीये. आ.

इ. चहा मस्त झालाय. इ.

ई. आलयोक बाटलीत पाणी िरतयो. ई.

उ. बाबांचे गुडघे खूप दुखताहते. उ.

ऊ. चंदा अगदी ततच्ा बहहणीसारखी वदसते. ऊ.
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ए. कलाबाई रांगयोळीत रंग िरतात. ए.

ऐ. हा ड्से तुला चांगला वदसत नाही. ऐ.

ओ. सूय्म पहाट ेसाडपेाच िाजताच उगितयो. ओ.

औ. ह ेलयोणचे उन्ात ठेिल्यामुळे चांगले मुरते. औ.

अं. शसगरेट का ओढतयोस रे? अं.

ख. पुढील िाक्यांमध्ये कमताचे दोन पयताय ठळक केले आिेत. त्ातील योग्य तो पयताय िापरून 
िाक्य पुन्ा ललिा. 

अ. आजी रयोज पहाट ेसगळे लिकर उठिते / सगळ्ांना लिकर उठिते आशण स्तः 
सगळ्ांसाठी चिाला करते / चिा करते.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. मनजीतने बायकोला बोलािले / बायको बोलािली. रतला म्हिाला / ती म्हिाला, “बाहरे 
जायचंय, लिकर आटप.”

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. आरती घरात आली, ततने तोंड रुतले / तोंडाला रुतले, केस पुसले / केसांना पुसले आशण 
कपड्ांना बदलले / कपडे बदलले.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. आज आधी सि्म ईमेल्सची उत्तरं पाठिते / ईमेल्सच्ा उत्तरांना पाठिते आशण मगच 
अभ्ास बसते / अभ्ासाला बसते.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. माझ ेतमत् दर िषणी न चुकता माझ्ा िाढवदििी फोन करतात / फोनला करतात आशण 
मला शुभेच्ा दतेात / शुभेच्ांना दतेात.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऊ. मांजर णशडी चढते / णशडीला चढते, कंुडीतल्या रयोपट्ांची पाने खाते / पानांना खाते, रतला 
रागािले / ती रागािली की पळून जाते.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ए. आज पंतप्रधान येणार म्हणून सरकारी कम्मचाऱयांनी रस्े झाडले / रस्तांना झाडले, 
काहींनी रांगोळ्ांना काढले / रांगोळ्ा काढल्ा, तर कािींनी ननदशमिने केली / ननदशमिनांना 
केले.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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४  णजगीषा आणि मनीषा
क. खालील उताऱयातील ररकाम्ा जागा भरा.
(इतका, ततच्ाइतकीच, जास्त, इतक्ा, तिाच, त्ाप्रमाणे, इतकं, त्ाहून जरा जास्तच, इतकी, 
तततक्ाच, जिा, असा, शजतक्ा, ज्ाप्रमाणे)

शजगीषा आशण मनीषा सख्खा बहहणी. अगदी पाठीला पाठ 
लािून आलेल्या, आिळ्ा-जािळ्ा. वदसायलाही इतक्ा 
सारख्ा, की जुळ्ाच िाटाव्यात. दयोघी (अ) ----------------------------- 
रूपिान हयोत्ा (आ) ---------------------------- गुणिानही हयोत्ा. िाळेत 
असल्यापासूनच त्ांच्ातील चमक वदसून येत हयोती. कयोणत्ाही 
गयोटिीचा त्ा दयोघीही (इ) ----------------------------- ध्यास घेत, की 

(ई) ---------------------- लहान ियात इतर कयोणीही घेतला नसेल. बरं, प्रत्के गयोटि त्ा अगदी 
जयोडीनं करत आशण न ठरिताच त्ा गयोटिी एकमेकतींना अगदी पूरक ठरत असत. म्हणजे 
(उ) ----------------------------- सहजतेने शजगीषा चचत् ंकाढत असे, (ऊ) ----------------------------- सिाईनं 
मनीषा त्ात रंग िरत असे. दयोघींनीही िाळेतच वक्रकेट खेळायला सुरुिात केली. शजगीषानं 
िलंदाज व्ायचं ठरिलं आशण त्ासाठी खूप मेहनत केली. (ए) ---------------------, हकंबहुना 
(ऐ) ------------------------------------- मेहनत मनीषानं गयोलंदाज व्ायला केली. िाळेच्ा वक्रकेट टीमचं 
नाि त्ांनी मयोठं केलं.

मयोठेपणी दयोघींनीही िेगिेगळ्ा क्षेत्ांत नाि कमािलं. शजगीषानं (ओ) ---------------------------

िास्तयोक् संगीतात नाि कमािलं, (औ) ----------------------------- पाश्व्मगायन क्षेत्ात एक उतृ्टि 
पाश्व्मगातयका म्हणून ती प्रशसद्धीस आली. मनीषाला (अं) ----------------------------- चांगला गळा नव्ता, 
तर ततनं तबलािादक म्हणून मयोठं नाि तमळिलं.

असं म्हटलं जातं, की सख्खा िािंडांतच (अः) ----------------------------- चुरस असते, हिेा-
दािा असतयो. पण ह्ा दयोघींनीही एकमेकीिर आयुष्यिर (अ) ----------------------------- प्रेम केलं आशण 
एकमेकीला (आ) -------------------- साथ वदली, की त्ांच्ा कुटुबंात आशण पररिारात अजूनही आदि्म 
बहहणी म्हणून त्ांचा दाखला वदला जातयो.

ख. कंसात हदलेल्ा पयतायांचा योग्य िापर करून िाक्ये पयूिमि करा. प्रत्ेक पयताय एकदाच 
िापरािा.

(इतके, तिीच, तसेच, जणू, तततक्ा, तसा, तेिढीच, त्ा प्रकारे, त्ाप्रमाणे)

उदा∘ माझी बहीण गशणतात िार हुिार आह.े आमच्ा घरात ततच्ाइतकं गशणतात कयोणीच 
हुिार नाहीये.

अ. माझ्ा प्रश्ाचे उतिर सरांनी ज्ा प्रकारे वदले, -------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. ह ेपुस्तक जसे उतिम आहाराबद्दल माहहती दतेे, ---------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



मागील भागात

meleje    17

इ. ह ेबघ, मी ललहून वदलेली पाककृती नीट िाच आशण -----------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. ज्ाप्रमाणे तुझ्ा िवडलांनी राजकारणात नाि कमािले, ------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. तू माझ्ाकड ेअसं बघतेयस, -------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऊ. माझी आई जेिढी शिस्तवप्रय आह,े ---------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ए. ह्ा मटॉलमध्य ेशजतक्ा सयोयी उपलब्ध आहते, -----------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऐ. एखाद्ा पटाईत चयोराने चयोरी करािी, ------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

५  उद्शेारमिक काळ
क. उदािरिाप्रमािे उद्शेारमिक काळ िापरून संिाद ललिा.

उदा∘ (राभधका – मुंबईला जाणे)

# : राभधका कुठे आह?े 
@ : अरे, ती आज पहाटचे मुंबईला गेली.
# : पण ती तर काल जाणार हयोती ना?
@ : हयो, परिा ती मलाही म्हणाली हयोती, ‘आई, मी कदाचचत उद्ा मुंबईला जाणार आह.े’ पण 

काल दुसरं काहीतरी काम आलं, म्हणून ततला जाता आलं नाही.

अ. बटॉस – काल संध्याकाळी / कामावनतमति बाहरेगािी जाणे
आ. बाबा – आज पहाट े/ तमत्ाला िेटायला नाशिकला जाणे
  
ख. उदािरिाप्रमािे उद्शेारमिक काळ िापरून संिाद ललिा.

उदा∘ (तयार हयोणे)

# : ह ेकाय? तू अजून तयार झाली नाहीस?  
@ : अरे, मी तयार हयोणारच हयोते, पण तेिढ्ात आईचा 

ियोन आला. आई म्हणाली, मी आता घरी येणार आह.े 
ततच्ासाठी स्यंपाक करत बसले, त्ामुळे मी किी 
तयार हयोणार हयोते? 

अ. अभ्ास करणे   आ. ियोन करणे     इ. जेिून येणे     
ई. पुस्तक िाचणे    उ. बाबांना सांगणे   ऊ. शसगरेट सयोडणे
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ग. उदािरिाप्रमािे उद्शेारमिक काळ िापरून संिाद ललिा.

उदा∘ (संजय – प्रबंध सबतमट करणे)

# : मला िाटलं, संजयनं त्ाचा प्रबंध आज सबतमट केला असेल. 
@ : खरं तर तयो कालच करणार हयोता, मला म्हणालाही हयोता, की आज मी माझा प्रबंध सबतमट 

करणार आह.े पण प्रबंध वप्रंट करत असताना त्ाच्ा लक्षात आलं, की काही पानं गायब 
आहते. ती पानं पुन्ा ियोधून, वप्रंट करून िेिटी आज त्ानं सबतमट केला.

अ. (ती – माझ्ािी बयोलणे)     आ. (आई – मला पैसे दणेे) 
इ. (रिी – माझी मदत घेणे)     ई. (तयो – मलाही सयोबत नेणे)

घ. उदािरिाप्रमािे उद्शेारमिक काळ िापरून संिाद ललिा.

उदा∘ (समीर – िेटणे – विसरणे)

# : काल समीर मला िेटणार हयोता, त्ाचं काय झालं? दरिेळेला टांग मारतयो हा मुलगा.
@ : तू चुकतयोयस. तयो आज िेटणार आह ेतुला.

ती – शसनेमाचं ततहकट काढणे  तू – स्यंपाक करणे 
तयो – खरेदी करायला जाणे   तू – गाणं शिकिणे
आपण – पाटणी करणे     तुम्ही – अज्म दणेे 
ते (अ∘ि∘) – अमेररकेला जायला वनघणे  तुम्ही – ईमेल करणे

६  एकच हरियापद – अनेक रूपे
क. कंसातील हरियापदांचे योग्य रूप िापरून ररकाम्ा जागा भरा.

अ. (करायला, करण्ापयूिवी, केल्ाने, करताना, करािा)

वनयतमत व्यायाम करण्ाचा सल्ा सगळेच जण अमलात आणतात असं नाही. एरयोवबक व्यायाम 
(१) -------------------------सुद्धा तयो ययोग्य प्रमाणात ि ययोग्य तततका िेळच (२) -------------------------- हिा. 
हृदयरयोग्यांनीच नव्,े तर सि्यांनीच एरयोवबक व्यायाम (३) -------------------------- काही गयोटिी लक्षात 
ठेिाव्यात. व्यायाम हकती िेळ, हकती जयोमाने आशण कसा (४) -------------------------- या सि्म गयोटिी 
ठरिताना व्यायामामुळे हयोणारे िायद ेआशण अततरेक (५) -------------------------- हृदयािर, स्ायंूिर 
हयोणारे विपरीत पररणाम, यात समन्वय साधणे अत्ािश्यक असते.

आ. (द्ायचा, दिेारा, हदल्ानंतर, दते, दतेे)
मी व्यिसायाने िकील आह,े तेव्ा ऑविसला येणाऱया प्रत्के अशिलास िाडकेरंूविषयी मी नेहमी 
सल्ा (१) ----------------------- असते; परंतु त्ांच्ाकडून नेहमीची उतिरे तमळतात : िाडकेरू आमच्ा 
ओळखीचा आह,े िाडकेरू आमचा नातलग आह,े िगैरे िगैरे. ललव् अ ॅन्ड लायसेन्सचा करारनामा 
करून (२) ---------------------- मी त्ांच्ा सयोयीसाठी िाडकेरंूची माहहती (३) ------------------- अज्मदखेील 
सयोबत (४) ----------------------- आशण तयो अज्म कसा िरून कयोठे (५) ---------------------- ह ेसांगूनदखेील 
घरमालकांत नेहमीच उदासीनता वदसून येते.
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इ. (सांगिे, सांगायला, सांगण्ासाठी, सांगताना, सांगगतलेल्ा, सांगत)
आमच्ा चाळीत एक गयोटिीिेल्ाळ आजी गयोटिी (१) ------------------------- प्रशसद्ध हयोती. ती कधीही गयोटि 
(२) ------------------------- लागली, की आजूबाजूच्ा 
बाया, पयोरंटयोरं ओसरीिर येऊन बसत. ततनं 
(३) ------------------------- गयोटिींमुळे मनयोरंजन तर 
हयोत असेच; पण िहाणपणही येत असे, कारण 
कुठलीही गयोटि (४) ------------------------- आजी 
मध्यचे थांबून लयोकांनाच गयोटिीचा पुढचा प्रिास 
ठरिायला (५) ------------------------- असे. त्ामुळे 
आम्ही सगळे ततच्ा गयोटिी ऐकताना विचारही करत असू.

आता आजीची जागा संगणकाने घेतली आह.े पालकांनी, आजयोबा-आजींनी मुलांना गयोटि 
(६) ------------------------- ह ेराहहलंच नाही. पालकांनाच गयोटिी सांगता येत नाहीत. लहानपणी ऐकलेल्या 
आठित नाहीत. मुलांना टीव्ीिर काटू्मन लािून वदलं म्हणजे प्रश् तमटतयो.

७  नाम + हरियापद जोडी
क. खालील िाक्ये कंसातील नाम िापरून पुन्ा ललिा. कंसातील नामाला योग्य हरियापद लािा.  

उदा∘ तयो रयोज घरी साधारण २० विद्ार्थ्यांना णशकितो. (णशकििी)
 तयो रयोज घरी साधारण २० विद्ार्थ्यांची शिकिणी घेतयो.

अ. राज्ाचे मुख्मंत्ी आज येथील आश्मातल्या अनाथ मुलांना भेििार आहते. (भेि)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. न्यायाधीिांनी विचारलेल्या प्रश्ांिर तयो काहीच उत्तरला नाही. (उत्तर)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. पुढच्ा मीवटगंसाठी मी काही सुचियू इच्च्ते. (सयूचना)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. तुम्हाला नयोकरी द्ायची की नाही, ते ठरिण्ामध्ये तुमची अह्मता महत्ताची ठरेल. (ननिमिय)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. या बाबतीत आपल्याला लिकर काहीतरी ठरिािं लागेल. (ननिमिय)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऊ. मंतत्महयोदय आज िाढत्ा महागाईिर भाष्य करिार आिेत. (भाषि)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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८  प्रयोजक हरियापद
क. उदािरिाप्रमािे बदल करून िाक्ये पुन्ा ललिा.

उदा∘ कृतषमंत्रांनी वदलेल्या सिलतीमुळे िेतकऱयांचा प्रश् सुिला.
 कृतषमंत्रांनी सिलत दऊेन िेतकऱयांचा प्रश् सयोडिला.

अ. कयोणीतरी ढकलले म्हणून मी खड्डात पडलो.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. पण िेिटी माझ ेओरडणे ऐकून तू लगेच आलास म्हणून मी िाचलो.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. तुला िाढवदिसाला बयोलिायला विसरलयो म्हणून मला आईचं हकती ऐकािं लागलं! 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. िांडी घासताना आमच्ा कामिाल्या बाईंच्ा हातून सारखी काचेची िांडी फुितात.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. िूसंपादनाचे हकत्के प्रस्ताि शजल्ाभधकाऱयांमुळे अजूनही महापाललकेत लिकले आहते. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऊ. सध्याच्ा व्यािसातयक युगातील स्पध्यांमुळे माणसाचा मेंर् रबघडतो, असे संियोधन सांगते.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. खालील हरियापदांचे प्रयोजक रूप ललिा.

पडणे उदा∘ पाडणे रंगणे

िाचणे िुटणे

संपणे बसणे

ऐकणे लागणे

लटकणे घडणे

वबघडणे उडणे

उडणे रडणे

हसणे पसरणे

झयोपणे तुटणे

वपणे विटणे

तरणे वनघणे
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९  प्रश्नशब्द
क. खालील िाक्यांमध्ये योग्य शब्द िापरून ररकाम्ा जागा भरा.

काय (५), कयोणी (२), का (३), हकंिा, ना (३), किी, कयोणापािी, कसले, कधी, कुठे, 
किामुळे, केव्ा, हकतिं, केिढी, कयोण, हकतव्यांदा, की, कयोणत्ा, किाला, हकती

उदा∘ अरे, ही माझी िही हरिली हयोती! कुठे सापडली तुला?

अ. ---------------------- रे, तुला ---------------------- सारखी झयोप येते अिी? डायबेटीस िगैरे तर झाला 
नाही ---------------------- तुला?

आ. अगं, तू ---------------------- आलीस? मी पाहहलंच नाही तुला येताना. आशण ---------------------- 
गं, पुन्ा एकटीच आलीस ----------------------? तुझा निरा ---------------------- येणार आह ेमला 
म्हातारीला िेटायला?

इ. अय्या, ह े----------------------? आईबाबांच्ा लग्ाचे ियोटयो! बाबा ---------------------- तरुण वदसताहते! 
आशण आई ---------------------- सुंदर!  

ई. आज आमचा िग्म घ्ायला ---------------------- तरी निीन शिशक्षका येणारेय म्हणे. दिे जाणे 
----------------------असेल, ---------------------- असेल?

उ. मी तुला ---------------------- तीच गयोटि सांगते आह?े मी म्हटलं ना, मला तुझ ंह ेिागणं मुळीच 
आिडत नाही.

ऊ. पुढच्ा आठिड्ात तुझा िाढवदिस आह े----------------------? तुझ्ासाठी ---------------------- आणू? 
पुस्तक ---------------------- एखादी गाण्ाची सीडी? ---------------------- तुला बाहरे नेऊ जेिायला?

ए. दादा, तुम्ही सांतगतलेला पतिा पुन्ा समजािून सांगता ---------------------------? बँक नेमकी 
---------------------- वदिेला आह?े

ऐ. # अरे, तुला ---------------------- सांतगतलं ताट ंउचलून ठेिायला? 
* सांगायला ---------------------- लागतंय? मी ---------------------- पाहुणा आह े---------------------- या 
घरात?

ओ. अगं, ---------------------- सांगू! घरात मी एकटीच असते मुलाला सांिाळायला. िेजाऱयापाजाऱयांिी 
साधी ओळखसुद्धा नाही, मग --------------------- ठेिायचं मुलाला? त्ापेक्षा तूच --------------------- 
येत नाहीस माझ्ा घरी?

औ. ह े---------------------- चटॉकलेट आह ेतुझ?ं बस झालं ह ंआता!
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ख. खाली कािी रिराने आिेत. त्ांना अनुसरून जास्ीत जास् प्रश्न रिचारा आणि प्ररतसाद 
द्ा.
उदा∘ माझ्ा तमत्ाला गंिीर दुखापत झालीय.
 काय? किी झाली दुखापत? काय झालं नेमकं? आता तयो कुठंय? 

तू बरायस ना? तुला काही झालं नाही ना? त्ाच्ा घरच्ांना 
कळिलं का?

अ. माझ ेआजयोबा खूप आजारी आहते.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. आमचं लग् आता हयोणार नाहीये.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. ततच्ाकड ेएक पैसा शिल्क राहहलेला नाही.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. तयो िाळेला न जाता शसनेमाला जातयो.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. मला रक्षकांनी मटॉलमध्य ेशिरूच वदलं नाही.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऊ. आमच्ा मुलांना खेळायला आिडतच नाही.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ए. गािामध्य ेिीज नाहीये.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऐ. चाळीत पाणी येत नाहीये.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ओ. गाडी चालिता चालिता त्ाचा डयोळाच लागला. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

औ. हल्ी ती िक् दयोनदाच जेिते.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. तुम्हाला खालीलपैकी एक णशरबर घ्ायचे आिे. इचु्क उमेदिारांसाठी एकयू ि १० प्रश्नांची 
एक प्रश्नािली तयार करा.

अ. अभिनय

आ. आयुिवेद

इ. डायबेटीस आशण आहार

ई. चचत्कला

उ. नृत्
  

उदा∘ तुमचे संपूण्म नाि? तुमचा पतिा? तुम्हाला ह्ा शिवबराविषयीची माहहती कुठून तमळाली?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lesJeerme    23



मागील भागात

१०  उभयान्वयी अव्यये
क. खालील उतारे नीि िाचा आणि कंसातील योग्य उभयान्वयी अव्यय िापरून ररकाम्ा जागा 
भरा.

अ. (तर, पण, हकंिा, अन्, तरी, तेव्ा, की, म्हणून, आशण)

अचानक मध्यरात्ी मधमािीला जाग आली (१) --------------------- 

पाहते (२) --------------------- काय! ततचं एका माणसात रूपांतर झालं 
हयोतं. (३) ---------------- ती िार दचकली (४) --------------------- ताटकन 
उठून बसली. ततला खात्ी हयोती, (५) --------------------- आपल्याला 
िास झाला असेल (६) ---------------------------- ह े स्प्न असेल, 
(७) --------------------- ततने आपले डयोळे चयोळले. (८) ---------------------

स्तःला आरिात पुन्ा पाहहले (९) --------------------------- तेच! 
वबचारीचा खरंच माणूस झाला हयोता!

आ. (पण, परंतु, कारण, तरी, आशण, पण, का, िा, तर, कारण, तरी, पण, तेव्ा, जरी)

आज कमालच झाली. सकाळी उठल्यािर लक्षात नाही आलं, 
(१) ----------------------- कामाला जाताना रस्तािरून चालत जात 
हयोतयो, (२) ----------------------- अचानक जाणिलं : माझी सािली 
मला सयोडून गेली हयोती. मी स्तःला स्पि्म करून पाहहलं. मी 
(३) ---------------------हयोतयो, (४) --------------------- माझी सािली गायब 
हयोती. मी इकडतेतकड े पाहहलं, जागीच बसलयो, पुन्ा उठलयो 

(५) ------------------ िेड्ासारखा स्तःियोिती गरगर विरलयो, (६) ------------------- माझी सािली काही 
मला सापडली नाही. आज सकाळीच काही तरी चमत्ाररक घडलं असणार, (७) -------------------

काल तर माझी सािली हयोती. हयोती म्हणजे असणार, नक्कीच असणार. रयोज उठून मी किाला 
माझीच सािली बघतयोय? (८) ------------------- मी (९) ------------------- माझी सािली पाहत नसलयो 
(१०) ------------------- ती काल नक्की हयोती, ह ेमी खात्ीने सांगतयो. (११) ------------------- ती किाला मला 
अिी सयोडून जाईल, नाही (१२) ------------------- जाऊ द,े कयोणाचा कट असयो (१३) ------------------- 

िुताटकी असयो, मला माझी सािली नसली (१४) ------------------- काही िरक पडत नाही.

ख. िरीलप्रमािे तुम्हीिी उभयान्वयी अव्यये िापरून एक उतारा ललिा.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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११  स्वयंपाक
क. खाली स्वयंपाकातील कािी कृती हदल्ा आिेत. त्ा कृतींपुढे योग्य नामांची यादी ललिा.

िाजणे उदा∘ पापड, िेंगदाणे ...

उकळणे

चाळणे

िेटणे

कापणे

िाििणे

मळणे

परतणे

हकसणे

आटिणे

कालिणे

तमसळणे

सयोलणे

मुरिणे

खिणे

कुटणे

भिजिणे

शिजिणे

चचरणे

तळणे

पाखडणे

लाटणे

उकडणे

ढिळणे
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कुस्करणे

घयोटणे

िाटणे

उलथणे

धुणे

घुसळणे

तापिणे

दळणे

कढिणे

आंबिणे

िुरिुरणे

उपसणे

गाळणे

वनथळणे

थापणे

ठेचणे

१२  रिशेषि
क. खालील रिशेषिांचे / ची जोडरिशेषि / जोडरिशेषिे ललिा.

वनळा – उदा∘ वनळािार, 
वनळाजद्म

लाल – काळा –

 

वपिळा – पांढरा – हहरिा –
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ख. खालील िाक्यांमध्ये कंसातील जोडरिशेषिाचे योग्य रूप ललिा.

अ. बरं िाटत नाहीये ना? मग एिढ ंजड पुस्तक का िाचतयोयस? 
एखाद ं (हलकािुलका) -------------------------------------- पुस्तक 
िाचािं. 

आ. कसल्या (कयोराकरकरीत) -------------------------------------- नयोटा 
आहते! आतिाच एटीएममधून आलास िाटतं? 

इ. हकती बयोलिील! अजून काही असेल (उरलासुरला) -------------------------------------- तर बयोलून 
टाक.

ई. का गं िसिलंस त्ा (ियोळािाबडा) -------------------------------------- पयोरीला? िक् पतिाच तर 
विचारत हयोती ना ती?

उ. ह्ा (वनळािार) -------------------------------------- पाण्ात मनसयोक् डुबंािंसं िाटतंय!

ऊ. तुमची हळद एिढी (वपिळाधमक) -------------------------------------- किी?

१३  िा  क ्प्रचार आणि म्हिी
क. खालील िा  क ्प्रचारांचा िा म्हिींचा िाक्यात उपयोग करा.

अ. पाणी नाकातोंडात जाईल इतके बुडणे
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. डयोळे िरून येणे
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. वदिस चढणे
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. वदिसाची रात् आशण रात्ीचा वदिस करणे
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. धरले तर चािते आशण सयोडले तर पळते
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ऊ. िचािचा बयोलणे
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ए. ‘आ’ िासून पाहणे
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऐ. वदिस विरणे
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ओ. वदिसाढिळ्ा स्प्न पाहणे
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अं. तत्िेणी संगम 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अः. डयोळे मयोठे करणे
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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तोंडी परीक्षा
एकयू ि २० गुि

१. चचरिििमिन          (एकयू ि १५ गुि)
क. कोितेिी एक चचरि ननिडा ि त्ाचे सरिस्र ििमिन करा. (५)

ख. तुमच्ा एखाद्ा आिडत्ा चचरिपिाबद्ल / पुस्काबद्ल / रिरंगुळ्ाबद्ल (५)
सरिस्र सांगा.

ग. पुढीलपैकी कोितािी एक रिषय आपल्ा सिाध्यायाशी बोलून ननिडा आणि त्ाच्ा / 
रतच्ाबरोबर िादरििाद करा. (१०)

१. इंटरनेटमुळे चचत्पटगृह,े नाट्गृह ेबंद पडतील.
२. विदिेी खाद्पदाथ्यांमुळे िारतीय खाद्पदाथ्म मागे पडतायेत.
३. इंटरनेटमुळे महाविद्ालये आशण विद्ापीठे वनरुपययोगी ठरतील.
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लेखी परीक्षा
एकयू ि ३० गुि

१. िाचन आणि आकलन (एकयू ि १० गुि)

चचरिपि कसा पािािा?
शसनेमा आज आपल्या आयुष्याचा अवििाज् िाग बनून राहहला आह.े पूिणी बहुधा दर रवििारी 
टीव्ीिर शसनेमा पाहहला जायचा. तीन-चार महहन्यांनी कधी तरी चचत्पटगृहाची िारी व्ायची. 
आज मात् शसनेमा सि्मत् असतयो. सदा सि्मकाळ चालू असलेल्या केबल चॅनल्सिर, मस्टिप्के्समध्य,े 
रस्तािरच्ा डीव्ीडी विके्रत्ांकड,े आंतरजालािर, आयपॅड हकंिा मयोबाईलच्ा छयोट्ा स्कीन्समधून 
आशण अजून तग धरून असलेल्या विल्म सयोसायट्ांच्ा छयोट्ा-मयोठ्या दालनांत. सगळीकड,े 
सि्मत् असतयोच हा. त्ाची दखल घ्ािीच लागते, त्ाच्ाविषयी मत बनिािे आशण मांडािे 
लागतेच.

आज माझी मुलं आशण नातिंडहंी निीन आलेल्या शसनेमािर तािातािानं बयोलत असतात. 
माझ्ा ‘ह,ं चांगला हयोता!’, हकंिा ‘िाईट हयोता बरं का शसनेमा!’ इतक्ा मयगावदत अभिप्रायांकड े
कयोणाचं लक्षही नसतं. त्ांना खूप काही महत्ताची चचगा करायची असते. ‘ही बापडी अजूनही 
दुरूनच शसनेमाकड ेपाहते’ – माझ्ाबद्दल ह ेत्ांचं मत, बरं का!

आमची वपढी शसनेमा मनयोरंजनासाठी बघायची, विरंगुळा म्हणून बघायची. शसनेमा आजच्ा 
इतका दनैंवदन जीिनाचा िाग बनला नव्ता तेव्ा. तेव्ाचे शसनेमे काही सांगायचे-शिकिायचे 
नाहीत असं नाही; पण ही शिकिण जरा बाळबयोधच असे. एकंदरीत जगच तेव्ा लहान हयोतं. त्ा 
छयोट्ा जगाचे, समाजाचे प्रश्ही मयगावदत हयोते. त्ामुळे चचत्पटवनतम्मतीचं मुख् प्रययोजन करमणूक 
हचे हयोतं. आजही बरेच शसनेमे केिळ मनयोरंजनासाठीच बनिले जातात आशण त्ात गैर काहीच 
नाही. व्यािसातयक यिाकड ेनजर ठेिून बनिलेले चचत्पट असेच असणार.

समाजाचं प्रबयोधन करणं, समाजाला जगाची ओळख करून दणें, सध्याच्ा धगधगत्ा 
िास्तिाची जाणीि करून दणें, ज्वलंत प्रश्ांना तोंड ियोडणं, िगैरे िगैरे उदे्दि शसनेमा बनिण्ामागं 
आले, ते आमची वपढी बरंच अंतर काटून आल्यािर. त्ाखेरीज चचत्पटवनतम्मतीच्ा विविध 
अंगांची ओळख आशण त्ांचे महत्त ह्ा वपढीलाच जाणिले. चचत्पट पाहताना आशण समजून 
घेताना चचत्पटकलेच्ा ह्ाच सि्म अंगांचा विचार करणं हकती जरुरीचं आह,े ह ेत्ांनी जाणलं.

आंतरजालानं जगाला जिळ आणलं. तुझ ेप्रश् ‘तुझ’े न राहता ‘आपले’ झाले. वडशजटल 
क्रांतीची साक्षीदार असलेली, ह्ा क्रांतीबरयोबरच जन्ाला आलेली आशण िाढणारी ही निी वपढी 
लहानपणापासून चचत्पटांबरयोबरच िाढली. चचत्पट ह ेत्ांच्ा जीिनाचा एक िागच बनलं. 
केिळ आपल्या िाषेतले, दिेातले चचत्पटच नाही, तर जागततक चचत्पटसृटिीिी इंटरनेटिरून 
त्ांचं नातं जुळलं. जगिर पसरलेल्या, आपल्याला िेटलेल्या, न िेटलेल्या तमत्मंडळतींबरयोबर 
त्ांचा संिाद सुरू झाला. आम्ही मागे पडलयो. चचत्पटाच्ा सि्यांगाचं आकलन व्ािं, चचत्पट 
केिळ िरिर, करमणूक हकंिा विरंगुळा म्हणून न पाहता त्ा पाहण्ात एक सजगता असािी, 
चचत्पट जाणीिपूि्मक पाहहला जािा, असं ह्ा वपढीला िाटतं. त्ामुळे ‘चचत्पट कसा पाहािा’ ह े
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कळािं म्हणून ही वपढी चचगासत्ांचं आययोजन करते, काय्मिाळा िरिते. चचत्पटअभ्ासक आशण 
समीक्षक ह्ांचं माग्मदि्मन घेते. ह्ा सिगातूनच एक जाणकार, अभ्ासू आशण समजदार प्रेक्षक 
तयार हयोईल ह ेनक्की.

आज दयोन्ी प्रकारचे चचत्पट आपल्याकड ेआहते. केिळ करमणुकीसाठी, विरंगुळ्ासाठी, 
िरिर पाहहले जाणारे गल्ािरू चचत्पट सि्मसामान्य जनतेचं मनयोरंजन करतायत, त्ाचिेळी 
अनेक कलात्मक, अथ्मपूण्म, समाजाचा आशण समाजात हयोणाऱया बदलांचा मागयोिा घेणारे चचत्पटही 
तयार हयोत आहते. ह्ा दयोन्ी प्रकारच्ा चचत्पटांना समजून घेणारा सुजाण प्रेक्षक तयार करण्ाचे 
काम ह्ा नव्या वपढीकडचे आह.े

क. िरील लेखात आलेल्ा ह्ा शब्दांची त्ांच्ा योग्य अरथांशी जोडी लािा. (२.५)

१) अवििाज् क) ज्वलंत, जळता

२) तािातािानं ख) िाबड,े ियोळे, साधे

३) बाळबयोध ग) िेगळा न करता येण्ासारखा

४) धगधगत्ा घ) दक्षता, जागरूकता

५) सतक्क ता च) उत्ाहाने

ख. खालील शब्दांचे मयूळ शब्द कोिते? त्ांचे ललंग ि िचन ललिा. (कोितेिी ५) (२.५)

१) मयगावदत

२) व्यािसातयक

३) समीक्षक

४) अभ्ासू

५) समजदार

६) जागततक

७) अभिप्रायांकडे

८) सुजाण

ग. िरील लेखात पयूिवी चचरिपि कसा पाहिला जायचा याबद्ल सांगगतलेले तीन मुदे् ललिा. 
प्रत्ेकी एक िाक्य ललिा. (३)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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घ. खालील मुद्दाशी तुम्ही सिमत आिात का? तुमचे मत सरिस्र ललिा. (२)

“तेव्ाचे शसनेमे काही सांगायचे हकंिा शिकिायचे नाहीत असं नाही; पण ही शिकिण जरा 
बाळबयोधच असे. एकंदरीत जगच तेव्ा लहान हयोतं. त्ा छयोट्ा जगाचे, समाजाचे प्रश्ही मयगावदत 
हयोते.”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 व्याकरि (एकयू ि १५ गुि)
क. खाली हदलेले शब्द िापरून ररकाम्ा जागा भरा. (कोितेिी १०) (२.५)

(शजतकं, पेक्षा, जास्त, पेक्षा, हून, तततकं, पेक्षा, जणू काही, त्ाहून, पेक्षा, हून, जास्त)

प्राण्ांच्ा आशण पक्षांच्ा अंगात (१)---------------------- कलाकरौिल्य असतं ना, (२)---------------------
-स्तःला खूप हुिार आशण िहाणा समजणाऱया माणसात नसतं, 
असं मला नेहमीच िाटतं. जी गयोटि करायला अनेक माणसांना अनेक 
वदिस लागतात, तीच गयोटि एखादा मुका प्राणी हकंिा पक्षी एकटाच 
करून दाखितयो, आशण माणसा (३)---------------------- अभधक चांगल्या 
प्रकारे करतयो. म्हणजे बघा ना, एक घर बांधायला हकती माणसांना 
हकती वदिस राबािं लागतं. सुगरण पक्षी एकटाच एक अप्रततम घरट ं
बांधून मयोकळा हयोतयो. माणसानं अनेक हातांची मदत घेऊन बांधलेल्या 

घरा (४)---------------------- ते हकती सुंदर आशण सुबक असतं ना? झाडाच्ा काटक्ा जमिून चचमण्ा, 
कािळे असे पक्षीही स्तःच्ा जरुरीपुरतं घरट ंबांधतात. प्रत्केाचं घरट ंदुसऱयाच्ा घरट्ा 
(५)---------------------- िेगळं.

कयोहकळानं सकाळी सकाळी मारलेली तान, पेटी-तंबयोऱयाच्ा साथीनं पट्ीच्ा गियानं 
गायलेल्या सकाळच्ा रागा (६)---------------------- मला अभधक सुरेल िाटते. एका कयोहकळानं 
इकडून आिाज वदला, की कुठून तरी (७)---------------------- उंच आिाजातील तान ऐकू येते. 
(८)---------------------- जुगलबंदीच चाललीय दयोघांची. एखादा सुतारपक्षी त्ाच िेळी झाडाच्ा खयोडािर 
आघात करायला लागतयो, आशण एक सुंदर ताल वनमगाण हयोतयो. ह्ा वनसग्मवनतम्मत संगीताची गयोडी 
(९)---------------------- अिीट, का मानिवनतम्मत िाद्ांची? हा प्रश् मला नेहमीच पडतयो. किायत 
करणाऱया सैवनकांच्ा ओळी (१०)---------------------- एकीमागे एक तुरुतुरु चाललेल्या मुंग्या मला 
(११)---------------------- शिस्तिीर िाटतात. पािसाच्ा सरींच्ा तालािर थुईथुई नाचणाऱया मयोराचा 
पदन्यास आशण डरौल मला एखाद्ा कुिल नृत्ांगनेच्ा नृत्ा (१२)----------------------नयनरम्य िाटतयो. 
तुम्हालाही असंच काही नक्की िाटत असेल!
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ख. खालील अव्यये िापरून िाक्ये परत ललिा. कािी अव्यये एकापेक्षा जास् िेळा िापरता 
येतील. अनेक उत्तरे शक्य आिेत. (२.५)

(जर-तर, जरी-तरी, म्हणून, यासाठी, याकररता, यास्ति, पण, हकंिा)

अ. मुलींनीही उच्च शिक्षण घेतले पाहहजे. सरकार मुलींना अनेक शिष्यिृत्ता दते आह.े 
आ. ती गेले चार महहने औषधं घेत आह.े ततच्ा प्रकृतीत काही सुधारणा नाही.
इ. मयोहहनी वदिसातून आठ तास ररयाज करते. ततची तयारी इतकी चांगली आह.े
ई. गेली अनेक िषवे शुिांगी ह्ा महाविद्ालयात अध्यावपका म्हणून काय्मरत आह.े त्ाआधी 

ततने एका बहुराट्िीय कंपनीत मयोठ्या पदािर काम केलं आह.े
उ. मानसी अखेर ती प्रिेिपरीक्षा पास झाली. गेली दयोन िषषं ती तयारी करत हयोती.
ऊ. तू वदिसातून दहा िेळा खायची सिय सयोडून द.े तुझ ंिजन नक्की कमी हयोईल.
ए. आपल्या मुलांना चांगलं राहणीमान तमळािं असं सि्मच आई-िवडलांना िाटतं. सगळेच 

आई-िडील खूप कटि घेतात.
ऐ. तुला तुझ्ा अंगातली ताकद िाढिायची आह ेना? रयोज व्यायाम करायला सुरुिात कर.
ओ. मंदार आशण केदार घरात कुत्रा-मांजरासारखे िांडतात. बाहरे कुणािी िांडण झालं तर 

एकमेकांची साथ सयोडत नाहीत.
औ. तुम्ही वदल्ीला पािसाळ्ात जा. हहिाळ्ात जा. उन्ाळ्ात नकयो.

ग. कंसात हदलेल्ा हरियापदापासयून शक्य हरियापदाचे रूप बनियून िाक्य पयूिमि करा. (३)

बऱयाच वदिसापासून वबंगयो आजारी आह.े चांगला चरौदा िष्यांचा आह ेतयो. खूप म्हातारा झालाय. 
त्ाला आता मयोठ्याने (िंुकणे) (१)---------------------- पण नाही. वबचारा जास्त करून झयोपूनच 
असतयो. मनयोज त्ाला खायला घालतयो. त्ाला कठीण गयोटिी (चािणे) (२)----------------------

नाहीत, पण चाितयो कसा तरी. त्ाला जास्त (चालणे) (३)---------------------- नाही, पण (उठणे) 
(४)---------------------- नसलं तरी उठतयो कसा तरी, आशण खुरडत खुरडत घरात इकड ेततकड ेहहडंतयो. 
त्ाचं ह ेदुःख माझ्ाच्ाने (बघणे) (५)---------------------- नाही. पण काय करणार?

मी ऑविसमधून घरी आल्यािर चहा घ्ायला बसते तेव्ा वबंगयो (चढणे) (६)----------------------

नसलं तरी कसाबसा माझ्ा िेजारच्ा, त्ाच्ा आिडीच्ा खुचणीत चढतयो आशण माझ्ा हातून 
त्ाचं आिडतं वबस्कीट खातयो. वदिसिरातील ती दहा-पंधरा तमवनट ंआम्हा दयोघांचीच हक्काची 
आशण आनंदाची असतात.

घ. कंसात हदलेल्ा हरियापदापासयून प्रयोजक हरियापदाचे रूप बनिा आणि िाक्य पयूिमि करा. 
(२)

वबंगयोला रयोज थयोडा तरी व्यायाम व्ािा, म्हणून लता त्ाला रयोज थयोड ं तरी (चालणे) 
(१)----------------------. त्ाला धरून (उठणे) (२)---------------------- आशण बागेत (विरणे) (३)----------------------. 
नंतर त्ाला झाडाखाली (बसणे) (४)---------------------- आशण त्ाच्ा पायांना मालीि करते. खूप 
आिडीनं तयो ह ेलाड करिून घेतयो.
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च. खालील शब्दयोगी पद ेिापरून िाक्ये बनिा. (२)
(आधी, पूिणी, िर) 
अ. महिे, रात्, अभ्ास, करणे,  वदिस, झयोपा, काढणे
आ. इतरांिर, टीका, करणे, स्तःचे, ित्मन, तपासणे 
इ. परदिेप्रिास, करणे, सि्म, कागदपत्,े नीट, तपासणे 
ई. आठिडा, पाऊस, पडणे, नदी, पूर, येणे

छ. योग्य ते सािाय्यक हरियापद िापरून िाक्ये पयूिमि करा. (कोितीिी ६) (३)

अ. जर तुला तगयगारयोहणाला जायचं असेल तर आधी तुला स्ािलंबी व्ािं (१)----------------------.
आ. मी उसने पैसे वदले नाहीत म्हणून िैदहेी रागािून वनघून (२)----------------------.
इ. श्येांि सात महहन्यांचा असतानाच चालायला (३)----------------------.
ई. महिे, शिरा गरम आह ेतयोिरच खाऊन (४)----------------------.
उ. रुहीला सगळं घरकाम एकटीलाच करािं (५)----------------------.
ऊ. त्ात काय! हा डोंगर मी एका दमात चढू (६)----------------------.
ए. मुलगी असून मला खूप मयोठ्याने शिट्ी िाजिता (७)----------------------, ह्ाचे बऱयाच जणांना 

आश्चय्म िाटते.
ऐ. माझ ेिडील खूप संतापी आहते. त्ांच्ा विरयोधात कयोणीही बयोलू (८)---------------------- नाही.

 शब्दसंपदा (एकयू ि ५ गुि)
क. अरोरेखखत केलेल्ा शब्दांच्ा रिरुद्ध अरताचे शब्द िापरून िाक्य परत ललिा. जरूर तेर े
योग्य ते बदल करा. (कोितेिी ५)

अ. रेिती स्िािाने अततिय उधळी आह,े त्ामुळे पैसे खच्म करताना ती मागचापुढचा विचार 
करत नाही.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. डोंगराचा हा उतार संपला, की एक चहाची टपरी येईल. ततथे थांबू आपण.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. मला िाटतं सयोहानं िलाकाची खयोडी मुद्दामच काढली आह.े
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. ह्ा रस्तािर इतकी रहदारी क्वचचतच असते.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. इतकी रंजक कादबंरी मी प्रथमच िाचली.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. माझी सगळी मुलं नेहमी माझ्ा विरयोधातच का बयोलतात, ह ेमला कळत नाही.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 खेळाशी संबंचरत शब्द जाियून घेिे  
 व्याकरि : रातुसाचरत हरियारिशेषिे समजयून 

घेिे – उदा∘ उठल्ाबसल्ा, पडल्ा पडल्ा
 प्रयोग – उजळिी करिे 
 मिाराष्रि ातील रिरिर खेळांरिषयी माहिती घेिे
 खेळ, व्यायाम आणि योगासने ह्ांचे िाढते मित्त्व 

जाियून घेिे 
 केले पाहिजे, करायला पाहिजे, करायला ििे 

ह्ातील फरक समजयून घेिे 
 खेळ आणि दुखापतींबद्ल बोलिे 
 संरी ओळखिे आणि करिे  
 प्रणसद्ध खेळाडयू ंची माहिती घेिे

चला, णशकयू  या ...



खेळ अाणि अारोग्य १

१  खेळाचे शब्द – शब्दांचे खेळ
क. खालील शब्द िापरून प्ररम उतारा पयूिमि करा.                                                     

(खेळ, खेळणे, खेळकरी, खेळगडी, खेलळया, खेळकर, खेळिणे, खेळी, खेळकरपणा, खेळाडू, 
खेळणे, खेळपट्ी)

ख. नंतर उताऱयातील कंसात हदलेल्ा आकड्ांचा रिचार करून त्ाखालील शब्दकोडे पयूिमि 
करा.                                                                                        

(आकड े१ ते ५ = आडिे िब्द)  (अक्षरे अ ते ए = उिे िब्द) 

(इ. उिे) खेळ म्हटले की लहान-थयोर सि्यांनाच आनंद हयोतयो. लहान मुलांच्ा हाती 
(ऊ. उिे) --------------दतेाच तीही आनंदतात. खेळात प्रत्के जण आळीपाळीने आपली 
(अ. उिे) -------------- करतयो. खेळ करणारा प्रत्के जण असतयो एक (१. आडिे) -------------- आशण 
एकमेकांबरयोबर खेळणारे सगळे असतात (२. आडिे)--------------. स्तः (४ आडिे) -------------- 
आशण जगाला (उ. उिे) --------------दिेालाही आिडते. खेळांची रचना करून खेळायला लािणारा 
आशण स्तःही खेळणारा तयो (आ. उिे) -------------- आह.े ‘जीिन’ नािाच्ा खेळात िाग घेणारा 
प्रत्के जण एक (३. आडिे) -------------- आह.े ह ेजग म्हणजे खेळण्ासाठी तयार केलेली एक 
(ए. उिे) --------------आह.े हा आयुष्याचा खेळ आनंदाने खेळायला हिा. पण सि्मच माणसे 
(५. आडिे) -------------- नसतात आशण (ई. उिे) -------------- नसेल तर आयुष्यच दुःखी हयोते.

१/अ   

   इ. खे 

२/आ     ळ        

    

    ३/ई        

४/उ     ऊ.

   ५/ए            
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२  णजंकिं आणि िरिं
कटॉलनीच्ा चरौकात वक्रकेट चालू हयोतं. आरडाओरडा, टाळ्ा, शिट्ा ... नुसता दगंा चालू हयोता. 

आमची सयोसायटी विरुद्ध बाजूच्ा दयोन लहान सयोसायट्ा 
असा सामना हयोता. ह ेमला अथगातच नातिांकडून कळलं हयोतं. 
मला खेळातलं काही कळत नाही; त्ात मी रमत नाही. पण 
उत्ाहानं आशण जल्योिानं िारलेल्या िातािरणाचा संसग्म 
मलाही टाळता येत नाही. त्ामुळे अधूनमधून बाल्कनीत 
माझ्ा चकरा चालू हयोत्ा. खेळापेक्षा तयो पाहणाऱयांचे िुललेले 
चेहरे पाहण्ातच मला गंमत िाटत हयोती. नुकतंच चरौथं संपून 

पाचिं िष्म लागलेल्या धाकट्ा नातिाला त्ा गदणीत ियोधण्ाचा मी थयोडा प्रयत्न केला, पण मग 
नाद सयोडून वदला.

घराचा दरिाजा मी नुसताच लयोटून घेतला हयोता. खेळात जरािी मयोकळी िट सापडली, 
की घरचं हकंिा िेजारचं एखाद ंपयोर पाणी वपण्ासाठी, हकंिा शू लागली म्हणून, हकंिा काही 
तरी तोंडात टाकायला घेऊन जाण्ासाठी म्हणून धाित येऊन लगेच परत जात हयोतं. इकडतेतकड े
बघायला त्ांना िुरसत नव्ती. अगदी िान विसरून त्ांचं सगळं चाललं हयोतं. मैदानािरचा एक 
क्षणही कुणाला चुकिायचा नव्ता. 

“अनीिकड ेलक्ष आह ेना रे तुमचं?” मी एकाला विचारण्ाचा प्रयत्न केला. 
िेंगदाण्ांचा तयोबरा िरलेल्या तोंडानं ‘हुऽंऽ!’ म्हणत त्ानं अंगठा उंचािून दाखिला आशण तयो 
िुर्मकन पळालादखेील. “अरे, त्ाच्ासाठी दयोन वबस्स्कट ं घेऊन जाऽ ...!” पण माझ ं बयोलणं 
त्ाच्ा कानात शिरलंच नाही. ‘आहते त्ाचे आईबाप; बघतील’, मी मनािी म्हटलं आशण 
स्यंपाकाच्ा तयारीला लागले.

चरौकातला िाढता गोंगाट ऐकत एकीकड ेमाझ ंिाज्ा चचरणं, डाळ-तांर्ळ धुणं चालू हयोतं. 
मी कुकर िेगडीिर ठेिला आशण त्ाच िेळी एकदम ओरडा वटपेला पयोचला. ‘संपला िाटतं खेळ’ 
असं पुटपुटत  मी िाजीही ियोडणीला टाकली. खालून कुणी तरी जयोरात ओरडलं : “पूिगाकाकूऽ, 
आपण शजंकलयोऽऽ!!” नकळत मला बरं िाटलं.                                                              

दरिाजा उघडल्याचा आिाज आला. काही क्षण गेले, पण कुणाचीच चाहूल लागली नाही. 
“कयोण आह ेरे?” असं म्हणत मी बाहरेच्ा खयोलीत आले. छयोटा अनीि सयोफ्ािरच्ा उिीत तोंड 
खुपसून पालथा पडला हयोता.

“काय, शजंकलयो ना आपण? मजा आली की नाही?” मी जिळ जात म्हटलं. अनीिनं पडल्या 
पडल्याच पाय झाडले. तयो रडत हयोता. हुदंक्ांनी त्ाची पाठ थरथरत हयोती.

“अगं बाई! काय रे, काय झालं रडायला? इतका छान खेळ झाला, शजंकलयो आपण! तुला 
आिडलं नाही का बघायला?” मी त्ाच्ाजिळ बसत म्हणाले. अनीिनं उिीतच मान हलिली. 
“का? काय झालंय तरी काय एिढ?ं”

अनीि सािकाि उठून बसला. त्ाचे गाल ओले झाले हयोते. माझ्ाकड ेन बघता ओठ 
काढून तयो म्हणाला, “त्ांना किाला हरिलं पण? हकती िाईट िाटलं त्ांना, माहहतेय?”

“त्ांना किाला ...? अरे, असंच असतं खेळात, बाळा. एक शजंकतयो म्हणून दुसरा हरतयो. 
पुढच्ा िेळी ते जास्त चांगलं खेळतील, शजंकतील आशण आपण हरू!” 

“आंऽऽऽ!” पुन्ा जयोरजयोराने मान हलित अनीिनं गळाच काढला.
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“मग काय करायचं?”
“कुणीच हरायचं नाहीऽऽऽ!” अनीि ओरडून म्हणाला.
काय बयोलािं ते न सुचून मी त्ाच्ाकड ेकाही क्षण बघत 

राहहले. तयो अगदी हमसून हमसून रडत हयोता. मला एकदम 
गलबलून आलं. मी पदरानं त्ाचे ओले ओले गाल पुसले. 
िाटलं, सांगािं त्ाला, की कधी कधी जे शजंकतात तेच खरं 
म्हणजे हरलेले असतात आशण जे हरतात तेच शजंकलेले 
असतात. हकतीदा तरी दयोघेही हरलेले असतात. तू मयोठा हयोिील 
तसतसं तुझ ंतुलाच ह ेउमगत जाईल.

पण मी नुसताच आिंढा तगळला. त्ाला जिळ घेतलं 
आशण त्ाच्ा पाठीिरून हळूहळू हात विरित राहहले.

क. िरील उताऱयातील पहिला पररचे्द ननिेदक तृतीय पुरुषी करून ललिा.                    

उदा∘ त्ांची सयोसायटी विरुद्ध बाजूच्ा दयोन लहान सयोसायट्ा असा सामना हयोता.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. खालील छोिी िाक्ये जोडयून एकच मोठे िाक्य बनिा.

मला खेळातलं काही कळत नाही; त्ात मी रमत नाही. पण उत्ाहानं आशण जल्योिानं िारलेल्या 
िातािरणाचा संसग्म मलाही टाळता येत नाही.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. खाली हदलेली मोठी िाक्ये सुिी करून लिान िाक्ये बनिा.

अ. नुकतंच चरौथं संपून पाचिं िष्म लागलेल्या धाकट्ा नातिाला त्ा गदणीत ियोधण्ाचा मी 
थयोडा प्रयत्न केला, पण मग नाद सयोडून वदला.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

आ. त्ािर िाजलेल्या िेंगदाण्ांचा तयोबरा िरलेल्या तोंडानं ‘हुऽंऽ!’ म्हणत त्ानं अंगठा उंचािून 
दाखिला आशण तयो िुर्मकन पळालादखेील.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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घ. खालील पयतायांमरयून योग्य तो हरियािाचक शब्दसमयूि िापरून िाक्य पयूिमि करा.

नाद सयोडून दणेे, लयोटून घेणे, तोंडात टाकणे, तयोबरा िरणे, अंगठा उंचािून दाखिणे, वटपेला 
पयोचणे, ियोडणीला टाकणे, चाहूल लागणे, ओठ काढणे, गळा काढणे, हमसून हमसून रडणे, 
गलबलून येणे, उमगत जाणे, आिंढा तगळणे  

अ. करीना िष्मिर चचत्कलेच्ा िगगाला गेली, पण तरीही चांगलं चचत् काढणं ततला जमेना. 
िेिटी कंटाळून ततनं चचत्कलेचा ----------------------- ---------------- -----------------------.

आ. िूक असयो िा नसयो, येताजाता काही तरी ---------------------- ---------------------- सियच आह े
सुजाताला.

इ. तुला काही चयोरांची िीती नाही का िाटत? तुझ्ा घराचा दरिाजा कायम नुसता 
------------------- ---------------------- असतयो.

ई. हा विषय काही सयोपा नाही कळायला. हचे पुस्तक दहा िेळा िाच; दरिेळी काही निीन 
गयोटिी तुला --------------------------- ----------------------------.

उ. संजू हकती रडकी आह!े नुसते ----------------------- --------------------, मयोठ्यानं ----------------- -------------------

हकंिा --------------------- ------------------------ ----------------- ह ेप्रकार ती आलटूनपालटून करत असते.
ऊ. ती दु:खद बातमी ऐकून राकेिला अगदी ----------------------- ----------------- हयोतं. त्ाच्ा तोंडातून 

िब्द िुटनेा. त्ाने नुसताच ------------------------ -----------------------------.
ए. सयोहम, अरे सगळा लाडू तुझाच आह.े हळूहळू खा. असा 

------------------------ ------------------------ नकयोस.
अॅ. जयेिनं पयोह े ------------------------------- ------------------------- आशण गॅस 

गेला. कच्चे पयोहचे खाले् त्ानं मग.
ऐ. बाबांच्ा येण्ाची ---------------------------- ------------------------------, आशण मी ठरल्याप्रमाणे खखडकीतून      

------------------------- ----------------------------- --------------------------- िाऊला सूचना वदली.
ओ. कीत्मन संपता संपता टाळ-मृदुगंांचा आिाज अगदी ----------------------- ----------------------- हयोता.

३  उदािरिाप्रमािे िाक्ये पयूिमि करा.
(येणे, पडणे, पडणे, शिजणे, म्हणणे, घेणे, बसणे, तमळणे, मागणे)
उदा∘ आल्या आल्या चहा काय मागतयोस! जरा दम तर घेिील!
क. प्रत्के गयोटि ---------------------- -------------------- झालीच पाहहजे असा त्ाचा आग्ह असतयो.
ख. िाजी ----------------------- ----------------------- मी ताट िाढते तुझ,ं तयोिर जरा थांब.
ग. विजेत्ाच्ा गळ्ात स्ण्मपदक ------------------- --------------- कॅमेऱयांच्ा 

वदव्यांचा लखलखाट झाला.
घ. बक्षीस हातात -------------------- ------------------- मी एक सेल्ी घेतली आशण 

आईला पाठिली.
च. माझी सेल्ी ------------------------ ---------------------- आईचा अभिनंदनपर संदिे आला.
छ. कयोणतीही गयोटि -------------------- ------------------- हातात दणे्ाची िाईट सिय मुलांना लािू नका.
ज. ----------------------- ------------------------ िाचू नये.
झ. ------------------------- ------------------------ ह ेकाम तेिढ ंकरून टाक.
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४  उदािरिाप्रमािे रातुसाचरताचे बरोबर रूप िापरून िाक्ये पयूिमि करा.
(धुणे-पुसणे, दणेे-घेणे, घडणे-वबघडणे, थकणे-िागणे, अडणे-पडणे, पडणे-झडणे)
उदा∘ जानकी वदिसरात् घराची सािसिाई करत असते, पण ततने 

धुतल्यापुसलेल्या िस्त ूथयोड्ाच िेळात परत मळतात.
क. कयोणाच्ाही ----------------------------------------------ला वबपीन नेहमीच धािून 

जातयो.
ख. खझवनया आशण मनिा खूप चांगल्या मैतत्णी आहते. --------------------------------------चा हहियोब त्ा 

कधीच ठेित नाहीत.
ग. खूप सराि केल्याखेरीज कयोणतीच गयोटि वनदषोष हयोत नाही. प्रत्के गयोटि दयोन-चार िेळा             

-------------------------------------------------शििाय चांगली घडणारच नाही.
घ. खेळायला गेलेला अनय ---------------------------------------------------शििाय घरी येतच नाही.
च. ---------------------------------------------- माणसाला अंथरुणािर पाठ टकेताच झयोप लागणारच.

५  खालील िाक्यांत हरियापद कशाप्रमािे चालले आिे? कत्ताप्रमािे (१) कमताप्रमािे, 
(२) की दोन्ीप्रमािे नािी, (३) ते त्ापुढील कंसात योग्य तो आकडा ललहून दाखिा.
मग िेच िाक्य भयूतकाळात ललिा आणि हरियापद कशाप्रमािे बदलले ते त्ापुढील कंसात योग्य 
तो आकडा ललहून दाखिा.

उदा∘ खेळताना अजयला ठेच लागते (२) आशण तयो पडतयो (१). मुलं त्ाला उठितात (१) 
आशण हाताला धरून घरी नेतात (१).

खेळताना अजयला ठेच लागली (२) आशण तयो पडला (१). मुलांनी त्ाला उठिलं (३) आशण 
हाताला धरून घरी नेलं (३).

क. बॅडतमंटन खेळताना िषगाचं मनगट दुखाितं. (  ) आई ततला आठ 
वदिस िरिते. (  )

ख. छयोटा जयेि अंधाराला घाबरतयो (  ) आशण रडतयो (  ). मग आई त्ाला जिळ घेते (  ).

ग. वििालला वक्रकेटचा बटॉल लागतयो (  ) आशण त्ाला चक्कर येते (  ). 
मुलं त्ाला धरतात (  ) आशण घरात आणतात (  ).

घ. विजय सामना शजंकतयो (  ). पदक घेण्ासाठी तमत् त्ाला व्यासपीठािर चढितात (  ).
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६  झंबा नाचयू या, रमरिांनो, झंबा नाचयू या!
एरयोवबक्स, बटॉलीिूड डान्स आशण झबंा… , सध्या ह ेव्यायामप्रकार 
प्रचंड लयोकवप्रय आहते. सतिरच्ा दिकात पशश्चमेकडील दिेांत 
एरयोवबक्स लयोकवप्रय हयोऊ लागले. आपल्याकडील तरुणाई 
व्यायामासाठी लयोकवप्रय हहदंी गाण्ांच्ा तालािर ‘बटॉलीिूड डान्स’ 
करू लागली आशण हा व्यायामप्रकारही त्ांना आिडू लागला. एका 
एरयोवबक्स प्रशिक्षकाने लॅवटन प्रकारच्ा डान्स सीडीिरून व्यायामप्रकार घेतले आशण त्ातून झबंा 
आला असं म्हणतात. पण झबंा असयो की बटॉलीिूड डान्स, सगळ्ांचा पाया एरयोवबक्स हाच! 

झबंा या प्रकारात एकामागयोमाग एक गाणी लािून त्ािर ठरािीक पद्धतीनं बसिलेला 
नृत्ासारखा पदन्यास केला जातयो. यातलं संगीत आशण गाणी ठरलेली असतात. संगीत हचे 
झबंाच्ा आकष्मणाचं कें रि आह.े संगीताच्ा तालािर पाय आपसूक लथरकायला लागतात आशण 
नाचायला हुरूप येतयो. ७-८ िष्यांपूिणी झबंा आपल्याकड ेआला आशण हळूहळू लयोकवप्रयही हयोऊ 
लागला.

गटाने करायच्ा ह्ा व्यायामात अनेकांना निे तमत् िेटतात. हा व्यायामप्रकार लयोकवप्रय 
हयोण्ामागचं हदेखेील एक कारण असू िकेल. संगीताच्ा तालािर नाचण्ाचा कंटाळा येत नाही, 
शििाय, गटातले सगळेच बरयोबर नाचत असतात, त्ामुळं नव्यानं आलेल्या व्यक्ीचा उत्ाह 
वटकतयो.

नाचात पायांच्ा आशण हातांच्ा हालचाली खूप असतात. पुन:पुन्ा झालेल्या एकाच 
प्रकारच्ा हालचालीमुळे स्ायंूना उतिम व्यायाम हयोतयो आशण स्ायू पीळदार आशण बळकट हयोतात. 
स्ायंूचं परस्परसहकाय्म िाढतं. स्ायंूसयोबत हृदयाचं आरयोग्य सुधारतं. रक्दाब कमी व्ायला मदत 
हयोते. रक्ामधील कयोलेस््टॉल कमी हयोतं. वनयतमत व्यायाम सुरू राहहला तर िरीरातील धमन्यांचा 
व्यास िाढतयो. त्ामुळे रक्प्रिाह खंवडत हयोण्ाची िक्ता कमी हयोते. िारीररक कटि ि ताण सहन 
करण्ाची त्ा व्यक्ीची क्षमता िाढते.                                   

नाचताना घाम खूप येतयो आशण िरीरातील नकयो असलेली रिव्य ंबाहरे टाकण्ास मदत हयोते; 
तसंच चयापचय वक्रया सुधारते, चांगली िूक लागू लागते. व्यायाम करून िरीर घाटदार हयोतं. 
व्यायाम करणाऱया व्यक्ीला आपण वनरयोगी आहयोत, ही आंतररक िािना समाधान दते असते. 
या समाधानातूनच सुरशक्षततेची िािना दृढ हयोऊन सकारात्मक मानशसक आरयोग्य घडायला मदत 
हयोते. व्यायामाचा स्ायंूिर, हृदयािर, रक्िाहहन्यांिर, मनािर प्रत्क्ष पररणाम हयोत असतयोच, पण 
अप्रत्क्षरीत्ाही अनेक िायद ेहयोतात. नाचाच्ा व्यायामात सांध्यांनाही चांगला व्यायाम हयोतयो. 
िविष्यात संभधिात, हाड ंवठसूळ हयोणं या गयोटिी टाळण्ासाठी त्ाचा उपययोग हयोतयो.

चला तर मग, जाऊ या झबंा नाचायला.

क. कंसात हदलेले शब्द िापरून खालील संिाद पयूिमि करा.
(पदन्यास, आपसूक, हुरूप, स्ायू, पीळदार, बळकट, लयबद्ध, चयापचय, घाटदार, सांधे, वठसूळ) 
डॉक्टर : या या, रयोहहणीताई, आज बरेच वदिसांनी येताय! 
रोहििी : हयो ना हयो, डटॉक्टर! आता पायाचं प्ास्र काढून दयोन महहने झाले, पण अजून 

पूिणीसारखी ताकद येत नाहीये पायात. तुम्हाला माहहतेय, मी नाचाचे िग्म घेते. िग्म 
सुरू केलाय आता, पण अजून िगगात जायचा (अ) ----------------------- िाटत नाही.
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डॉक्टर : ह ेबघा रयोहहणीताई, तुमचं पायाचं हाड आता सांधलं 
गेलंय, पण इतके वदिस पायाची हालचाल नसल्यानं 
मुख्तः मांडीचे आशण इतरही (आ) ------------------- 
कमकुित झालेत. ते परत (इ)------------------- व्ायला 
हिेत.

रोहििी : पण त्ासाठी मला काय करायला हिं? त्ांच्ात 
(ई) ------------------- ताकद येईल का?

डॉक्टर : तुमचा पाय दयोन-अडीच महहने प्ास्रमध्य े हयोता. िारीररक हालचालींिर वनबषंध 
आल्यानं तुमचा (उ) -------------------ही नीट हयोत नसणार. पचन नीट झालं नाही की सि्म 
िरीरातच अिक्पणा जाणितयो. कॅल्शियम कमी झालं की हाड ं (ऊ) ------------------- 
हयोतात. तुम्ही नत्मकी आहात. (ए) -------------------, (अॅ) ------------------- िरीर आशण मजबूत 
(ऐ) ------------------- ही तुमच्ा व्यिसायासाठी अत्ािश्यक पुंजी आह.े नृत्ात हयोणाऱया 
(ओ) ------------------- हालचाली आशण (ऑ) ------------------- तुम्हाला तुमची गेलेली उजगा 
लिकरच परत तमळिून दईेल. तयोिर मी ललहून दतेयोय ती पूरक जीिनसत्त ंघ्ायला 
लागा. चरौरस आहार घ्ा. मुख् म्हणजे सांतगतलेले व्यायाम वनयतमतपणे करा. आशण 
हयो, हळूहळू पण वनयतमत नृत्ाचा सराि करत रहा. बयोलिा आम्हाला लिकरच 
तुमचा नृत्ाचा काय्मक्रम पाहायला!

रोहििी : धन्यिाद डटॉक्टर, मी घेईन सगळी काळजी आशण कळिीनच तुम्हाला, माझी किी 
प्रगती हयोतेय ते!

ख. रिरुद्ध अरताचे शब्द ललिा

अ. सकारात्मक आ. बळकट 

इ. खंवडत ई. वनयतमत  

उ. घाटदार ऊ. वनरयोगी 

ए. यिस्ी 

ग. व्यायामामुळे शरीर आणि मन ह्ांना कसा फायदा िोतो? रोडक्यात ललिा.

उदा∘ स्ायू - पीळदार आशण बळकट हयोतात.                                  

अ. हृदय – -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. पचन – -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. सांधे – -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. िरीर – ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. रक् – -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऊ. मानशसक आरयोग्य – ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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७  चचरिरफती पािा. 
तीन हकंिा चार रिद्ार्थथांचे गि करा. प्रत्ेक गिाने एक चचरिफीत पाहून त्ातील खेळाचे ििमिन 
िगतात सादर करायचे आिे. पुढील प्रश्न तुम्हाला सादरीकरि तयार करताना मदत करतील.                                                                                         

क. ह ेखेळ कयोणत्ा िाळांत िापरले जातात? (िहरी / ग्ामीण)

ख. एका िेळी हकती विद्ार्थ्यांचा सहिाग असेल?

ग. खेळाला लागणारे साहहत् आशण त्ाची उपलब्धता.

घ. ह्ा खेळाचे िैशिष्ट्य आशण त्ाचा विद्ार्थ्यांना हयोणारा सि्यांगीण िायदा.

च. ह ेखेळ तुम्हाला का आिडले / आिडले नाहीत?

८  चचरििाचन
पुढील संपयूिमि चचरिाचे आणि त्ात दाखिलेल्ा खेळांपैकी कमीतकमी चार खेळांचे सरिस्र 
लेखी ििमिन करा.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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९  शब्दखेळ
पुढे एक छोिे िाक्य आिे. ते प्रत्ेक िेळी एकेक शब्द घालून िाढित नेले आिे. 

अ. मी वनघालयो.
आ. मी घरातून वनघालयो
इ. मी एकटाच घरातून वनघालयो.
ई. मी दुपारी एकटाच घरातून वनघालयो.
उ. मी दुपारी बाराला एकटाच घरातून वनघालयो.
ऊ. मी काल दुपारी बाराला एकटाच घरातून वनघालयो.
ए. मी काल दुपारी बाराला एकटाच घरातून वनघालयो हयोतयो.
अॅ. मी काल दुपारी बाराला एकटाच घरातून तमत्ाकड ेवनघालयो हयोतयो.
ऐ. मी काल दुपारी बाराला एकटाच घरातून तमत्ाकड ेजायला वनघालयो हयोतयो.
ओ. मी काल दुपारी बाराला उन्ाचा एकटाच घरातून तमत्ाकड ेजायला वनघालयो हयोतयो.
ऑ. मी काल दुपारी बाराला उन्ाचा चालत एकटाच घरातून तमत्ाकड ेजायला वनघालयो हयोतयो.
औ. मी काल रागारागाने दुपारी बाराला उन्ाचा चालत एकटाच घरातून तमत्ाकड ेजायला   

वनघालयो हयोतयो.

िा खेळ एकट्ाने हकंिा दोघांनी हकंिा दोन गिांनी खेळता येतो.
अि : स्ल्पविराम, अध्मविराम, ‘आशण, ि, हकंिा’ अिी अव्यये िापरून िाक् िाढिता येणार 
नाही. शििाय, एकदा िापरलेला िब्द तसाच हकंिा प्रत्य जयोडून पुन्ा िापरता येणार नाही.

क. पुढे कािी पहिली िाक्ये हदली आिेत. ििी तर तुम्ही िेगळी िाक्ये घेऊ शकता.

अ. आई उठली.     आ. मी चचडते.     इ. अंधारून आले.

१०  काय करायला ििं?, काय केलं पाहिजे? सल्ा द्ा.
उदा∘ मुलांचं िजन िाढतंय – त्ांना ययोग्य आहार द्ायला हिा.

क. सतक्क  वदिसिर एका जागी बसून काम करतयो. त्ाचे सांधे 
दुखत आहते.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. मृगाली संगणकप्रशिक्षक आह.े ततच्ा डयोळ्ांिर ताण येतयो आह.े
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. मेगन रयोज दुपारी बग्मर खाते. ततचं पयोट सुटायला लागलं आह.े
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

घ. अजयला सारखी सदणी हयोते. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

च. मनिीन शिशक्षका आह.े ततला वदिसिर उिं राहािं लागतं. ततचे पाय दुखतात.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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११  खालील चौकिीत बघयून प्रत्ेक खेळात िोत असलेल्ा चार हरिया ललिा.
उदा∘ वक्रकेट – गयोलंदाजी करणे, िलंदाजी करणे, चेंडू झलेणे, चेंडू अडिणे

क. लंगडी – ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. हटॉकी – -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. टवेनस – ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

घ. विटी-दांडू  – --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

पाठलाग करणे, सवि्मस (अारंिखेळी) करणे, टयोला लगािणे, चेंडू परतिणे, हुलकािणी दणेे, 
लंगडी घालणे, गयोल करणे, गल खणणे, विटी उडिणे, विटी झलेणे, अयोलीसुकी करणे, चेंडू 

िटकारणे, गयोल िाचिणे, चेंडू पास करणे, दुसरा पाय न टकेिणे, िटका मारणे

१२  गिात बसत नसलेल्ा खेळािर ‘चयूक’ची खयूि करा आणि कारि ललिा.

उदा∘ गाण्ाच्ा 
िेंड्ा 

संगीत खुचणी बुद्द्धबळ पहहल्या दयोन्ी खेळांत संगीत लागते. 
बुद्द्धबळात नाही.

क. टवेनस     बॅडतमंटन खयोखयो

ख. पतिे       बुद्द्धबळ हटॉकी

ग. लंगडी      मुष्टियुद्ध कबड्ी

घ. खझम्ा    लपंडाि िुगडी

च. पयोहणे वक्रकेट िुटबटॉल
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१३  शब्दसंपदा   
क. खालील तक्तात तीन खेळांची नािे आशण त्ा खेळांसंबंभधत काही िब्द आहते, ते ियोधून 

काढा.
ख. त्ापुढील तक्तात िर खेळांची नािे आशण त्ाखाली त्ा खेळािी संबंभधत िब्द ललहा. 

काही िब्द एकापेक्षा जास्त खेळांिी संबंभधत असतील.       

ष ट का र य म स ि वक्र के ट के

ला प रा ि ती ि ग नी ला श्वा झ वद

ि म क ची छ रयो खयो टी ज स य त

मा जी क्ष ने ला स्प या प मी सा म ना

ने म बा ज बा ि्म म ळ न लल नी लयो

मै दा न पा द ना ल ती ि प्र ळी ण

तत् द ल ठ ग री ब ना त ता ली म

खा ण खुं ला ज बॅ ट ही क प िा स

घ य ट ग ग र ती बा ई क ज्ा ल

र म ला त च ढा ई क्ष मा ब तम त

खयो दा ई सं बा र झे ल न ड्ी बटॉ ल 

खयो ला त घ र घा र ि री ि ज न

खेळ १ खेळ २ खेळ ३

हरिकेि

षटकार   
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१४  ‘गैर’ िा उपसगमि लाियून शब्द तयार करा आणि त्ांचा िाक्यात उपयोग करा.
उदा∘ हजर = गैरहजर,  वनतमष अलीकड ेबऱयाचदा िाळेत गैरहजर असतयो.

क. िायदा = -----------------------------, -------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. िापर = -------------------------------, -------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. समज = ------------------------------, -------------------------------------------------------------------------------------------------

घ. सयोय = --------------------------------, --------------------------------------------------------------------------------------------------

१५  आनंदयारिी  
क. खालील मुलाखतीत उत्तरं आिेत, मारि मुलाखतकाराचे प्रश्न नािीत. उत्तरं िाचयून उदािरिाप्रमािे 
प्रश्न तयार करा आणि मोकळ्ा जागेत ललिा.

@ : सि्मप्रथम क्रीडाप्रशिक्षक म्हणून तुम्हाला राट्िीय पुरस्कार तमळाल्याबद्दल तुमचं अभिनंदन.
# : धन्यिाद!
@ : खेळांिी तुमचं इतकं अतूट आशण उत्ट नातं आह;े त्ाची मुळं तुमच्ा बालपणात 

आहते, असं पूिणी तुम्ही म्हणाला हयोतात. कसं हयोतं तुमचं बालपण?
# : िारसं रम्य नव्तं. आईिवडलांचा मी एकुलता एक मुलगा. िवडलांची बदलीची नयोकरी 

हयोती आशण कामासाठी ते सतत विरतीिर असत. आई स्िािानं संियी हयोती. त्ामुळे 
मी िाळेत जायला लागल्यानंतर िडील बदलीच्ा गािी एकटचे जात आशण घरी — 
म्हणजे औरंगाबादला — येण्ाचं िक् तेिढ ंटाळत. िेजारपाजारचे लयोकही आईपासून 
र्रच राहत. ती हळूहळू स्तःमध्य ेबुडत गेली. माझ्ासाठी कुणालाच िेळ नव्ता. मी 
एकटाच उरलयो.

@ : (अ) ----------------------------------------------------------------------?
# : िाळेत जाईपयषंत नव्ते. घरात मयोजकीच खेळणी हयोती, त्ांच्ािीच खेळायचं हकंिा 

आपणच िेगिेगळे खेळ ियोधायचे, असं माझ ंचाललं हयोतं.

@ : अच्ा? (आ)---------------------------------------------------------? (इ)-----------------------------------------------------?
# : खास असं काही नाही. सगळ्ात जुनी आठिण म्हणजे, मी तेव्ा अडीच-तीन िष्यांचा 

असेन; बदली झालेल्या एका गािात आमचं घर गािापासून थयोड ंर्र हयोतं. अंगणातून 
समयोरच्ा ठेंगण्ा, लहानमयोठ्या झाडांनी िेढलेल्या हहरव्यागार टकेड्ा वदसायच्ा. एकदा 
मी अंगणात उगीचच उठबस उठबस करत हयोतयो आशण त्ा टकेड्ाही माझ्ाबरयोबर 
िरखाली हयोतायत असा मला िास हयोत हयोता. मला िार गंमत िाटली आशण मग तयो 
माझा खेळच झाला. एकदा त्ा टकेड्ांकड ेपाठ करून आशण उलटी कमान टाकून मी 
जतमनीिर हात टकेले. डयोके उलट ेझाल्यामुळे टकेड्ाही उलट्ा वदसायला लागल्या. मी 
हरखून गेलयो. मग मला छंदच लागला : कमान टाकायची आशण तसंच चार पायांिर 
चालल्यासारखं चालायचं, पळायचं, सगळं जग उलटीकडून पाहायचं. टकेड्ा, झाड,ं 
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माणसं, जनािरं, सगळे छताला पाय लािून उलट ेलोंबत असल्यासारखे वदसायचे. खाली 
अथांग आकाि असायचं. नंतर मी पायही िर उचलून हातांिर चालायला शिकलयो. 

@ : (उ) -------------------------------------------------------------------------------?
  त्ा ियात काही अिघड नसतं. िरीर िळिािं तसं िळतं न् िाकिािं तसं िाकतं. 

मनसुद्धा तसंच लिचीक असतं.

# : (ऊ) -------------------------------------------------------------------------------?
  म्हणजे ... कसं सांगू तुम्हाला ... खेळ िक् िरीरानंच खेळायचे नसतात. त्ात बुद्धी, 

कल्पकता, समज असं सगळंच असािं लागतं. मी तेव्ा मनानंही खेळत असे. माझ े
काही काल्पवनक तमत् हयोते. कल्पनेतलेच चार िाऊ आशण तीन बहहणीही हयोत्ा. मी 
त्ांच्ािीच खेळत असे, गप्ा मारत असे, मारामारीही करत असे. त्ांची मी नािं 
ठेिली हयोती : काही एकाक्षरी, काही दयोनाक्षरी.

@ : (ए) -------------------------------------------------------------------------------?
# : आठितात ना! टू, की, पा, िे अिी एकाक्षरी हयोती. लूलू, 

मेमे, तातू, विवि अिी दयोनाक्षरी हयोती. आम्ही सगळे 
वदिसिर एकत् खेळायचयो, एकत् जेिायचयो, टकेडीिर 
सहलीला जायचयो. िेड्ासारखं िागणाऱयाला शिक्षा म्हणून 
घरी ठेिायचयो आशण सि्यांत धाकट्ाला माझ्ा खांद्ािर 
बसिून न्यायचयो. अंधार पडला, की कल्पनेतले तमत् 
आपापल्या घरी जायचे. मग कल्पनेतल्या िािंडांना गयोटिी सांगत झयोपिायचं. ह्ा खेळांनी 
माझ ंरम्य नसलेलं, हरित चाललेलं बालपण िाचिलं. खेळातून जगण्ातला आनंद 
ियोधण्ाची िाट दाखिली. आजही मी त्ाच िाटिेर चालतयो आह.े

ख. िरील मुलाखत िाचयून खालील उतारा पयूिमि करा.

ह्ा क्रीडाप्रशिक्षकाचे खेळािी  --------------------- ----------------------- आह.े घरात इतर कयोणाचीच 

साथसंगत नसल्याने, असलेल्या --------------------------- खेळण्ांिी खेळायचं हकंिा स्तःच           
------------------------ खेळ ियोधायचे आशण एकटचं खेळायचं, असं त्ांचं बालपण गेलं. ‘खेळ 

िक् ----------------------------- खेळायचे नसतात, तर त्ात -------------------------, -----------------------------, 
-------------------------- असं सि्मच असािं लागतं’, असं त्ांचं म्हणणं आह.े काही खेळ तर ते 
-------------------------------- खेळत असत. त्ात त्ांचे ----------------------------------- तमत् आशण -------------- 

िाऊ आशण बहहणीही सामील असत. ह्ा खेळांनीच त्ांचं ---------------------------------------- आशण 
--------------------- ------------------ बालपण िाचिलं, आशण खेळातून ----------------------- ------------------ 

---------------------- ----------------- दाखिली, असं त्ांना िाटतं.
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१६  संरी 
क. पुढील संरी सोडिा.

अ. समांतर = ------------------------- + -------------------------

आ. सारासार = ------------------------- + -------------------------

इ. शुिािीिगाद = ------------------------- + -------------------------

ख. पुढील शब्दांचे संरी करा.

अ. विद्ा + आलय = -------------------------------

आ. काय्म + आरंि = ------------------------------- 
इ. महत्त + आकांक्षा = -------------------------------

१७  चला, िाचयू या.
खेळ काचाकिड्ांचा 
एक छंद बाळियातला 
शजिािािाने हयोता जपला ... 
बांगड्ांच्ा रंगीबेरंगी काचा, झळझळते रेिीमतुकड,े

जमिलेले हव्यासाने स्रै हहडूंन इकडतेतकड,े 
काचा हातांत खुळखुळिून टाकायच्ा जतमनीिर 
मध्य ेसलग ढीग, ियोिती विखुरलेल्या काचा सि्मिर, 
मग डयोळे आकंुचचत करून 
कपाळाला आठी घालून 
अत्तं एकाग् हयोऊन 
खेळायचा काचाकिड्ांचा खेळ सयोबततणीसंगत
त्ा वनरागस खेळाला यायची हकतीतरी रंगत ...

ओठांचे गयोल ितु्मळ करीत 
जपून जपून िंुकर मारीत 
ढीग न दुखिता एक एक काचतुकडा िेगळा काढायचा 
– ती शजंकायची, शजच्ाजिळ जमतील जास्तीत जास्त काचा.

आजही खेळ संपलेला नाही 
पण आता खेळणारी मी एकटीच. 
एक अस्ताव्यस्त वढगारा समयोर 
काचा मीच, िेचणारीही मीच. 
आता आपलेच तुकड ेआपणच िेचायचे 
तुकड्ांच्ा अनाकलनीय ललपीतून 
आपले संवदग्ध िविष्य आपणच िाचायचे ...

- शांता ज∘ शेळके 
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क. िरील करितेतील अरोरेखखत शब्दांच्ा जागी पुढे हदलेला कोिता शब्द िापरता येईल?

(विविधरंगी, हळुिार, साठतील, न समजणाऱया, उचलणारी, मैतत्णीबरयोबर, नाद, पसरलेल्या, 
मयोकाट, बारीक)

अ. छंद = -------------------------------------- 

आ. रंगीबेरंगी = --------------------------------------

इ. स्रै = --------------------------------------

ई. विखुरलेल्या = --------------------------------------

उ. आकंुचचत = --------------------------------------

ऊ. सयोबततणीसंगत = --------------------------------------

ए. जपून जपून = --------------------------------------

अॅ. जमतील = --------------------------------------

ऐ. िेचणारीही = --------------------------------------

ओ. अनाकलनीय = --------------------------------------
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 मिाराष्रि ातील पेिेराि ओळखिे
 काळानुरूप झालेले पेिेरािातील बदल 

समजयून घेिे
 व्याकरि : अचररिशेषि (पयूिमिरिशेषि) / 

रिचररिशेषि (उत्तररिशेषि)
 ‘चांगला प्रकार – चांगल्ा प्रकारे’ अशा 

शब्दसमयूिांचा योग्य िापर करिे
 मिाराष्रि ीय दागगने ओळखिे आणि सांगिे
 रिशेषिांचा नामासारखा िापर करिे
 बदलते िरि ेंडस जाििे
 संरी ओळखिे आणि करिे

चला, णशकयू  या ...

पेिेराि आणि फॅशन २
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१  पुरुषांच्ा िेषभयूषेरिषयी रोडे जुने-निे

पुरुषांच्ा िेषिूषेत तमश्या आशण शिरयोिूषण – म्हणजे मस्तक 
झाकण्ासाठी उपययोगात आणली जाणारी िस्त ू – ह्ा दयोन 
गयोटिींचे िार महत्त आह,े कारण त्ांचा संबंध केिळ दहेाच्ा 
सजािटीसाठी नसतयो.

तमश्या आशण पुरुषाची ‘पुरुषपणाची’ िािना ह्ांचे घट् 
नाते असते. आजही तयो तमिीला पीळ दऊेन आपला रुबाब 
आशण आपले सामर्थ्म दाखित असतयो. साध्या पैजेतही ‘हरलयो तर तमिी उतरिून ठेिीन!’ असे 
आव्ान दतेयो. एखाद्ाचा सिषोच्च अपमान करायचा असेल, तर त्ाची तमिी िादरली जाते. अिा 
ह्ा तमिीचे लाड पुरुष नाना तऱहांनी करत असतात. आपले व्यष्क्मत्त खुलेल असा आकार ततला 
दतेात. आकडबेाज, छपरी, ललंबू-वपळी, तलिार कट, हहटलर कट अिी अनेक मनयोरंजक नािे 
त्ा आकारांना वदलेली आहते.

शिरयोिूषणाचे महत्त पूिणी िार हयोते. त्ाचे पहहले काम म्हणाल तर ते म्हणजे उन्ापासून 
मस्तकाचे रक्षण करणे. त्ा अथगाने ती एक गरजेची, रयोजच िापरण्ाची िस्त.ू पण ततचाही 
संबंध पुरुषाच्ा सामाशजक, आलथ्मक आशण िारतीय संदिगात जातीय ओळखीिी जयोडलेला 
असे. तेव्ा ही ओळखही तमिीइतकी जपणे आशण थयोडीिार सजिणे आलेच. तमिीप्रमाणेच 
शिरयोिूषणाच्ाही नाना तऱहा हयोत्ा.

लांबच लांब कापडी पट्ी िापरून शििलेल्या शिरयोिूषणाला 
महाराट्िात पागयोट े हकंिा पगडी म्हणत. लांब म्हणजे हकती, तर 
कयोिात म्हटले आह े– सुमारे हातिर रंुद ि पन्नासपासून सव्ािे 
हात लांब असे िस्त (६० ते ७० िूट लांब). कापड सुती हकंिा रेिमी 
आशण रंगीत असे. प्रततष्ठित लयोकांच्ा, धवनकांच्ा पगड्ांना जरीचा 
काठ आशण सयोनेरी खझरतमळ्ा असत, तर सतिेच्ा सिषोच्च स्ानािर 

असणाऱयांच्ा शिरयोिूषणाला झयोकदार वपसांची आशण हहऱयामयोत्ांच्ा अलंकारांची सजािट 
केलेली असे. व्यक्ीचे समाजातील स्ान जेिढ े िरचे आशण िजनदार, तेिढा मस्तकािरच्ा 
ऐिजाचा आकार आशण िार िजनदार असला पाहहजे, असेही एक गशणत हयोते.

उन्ातान्ात राबणाऱया श्तमकाला ह ेआकार-िाराचे गशणत परिडणारे नव्ते, सयोयीचे 
नव्ते, बहुधा ते समाजमान्यही नव्ते. उन्ापासून रक्षण हा मूळ 
हतेू साधणे एिढचे त्ाच्ासाठी महत्ताचे हयोते. कटि करताना 
येणारा घाम ही समस्याही हयोती. त्ामुळे धुता येईल असे कापड 
डयोक्ाियोिती घट् गुंडाळले की त्ाचे िागत असे.

ह े झाले एकयोशणसाव्या ितकातले पगडीपुराण. विसािे 
ितक उगिले. महाविद्ालयांमध्य े इंग्जी शिक्षण घेणाऱया 
िहरी सुशिशक्षतांनी आपली मस्तके नाना प्रकारच्ा सुटसुटीत 
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टयोप्ांखाली झाकली. गंधि्म टयोपी, सािरकरी टयोपी, गडकरी टयोपी अिी नामिंतांची नािे त्ांना 
वदली गेली. लिकरच दिेाच्ा राजकीय शक्षततजािर मयोहनदास करमचंद गांधी नािाच्ा िाटक्ा 
अंगाच्ा िहकराचा उदय झाला आशण काहीच िष्यांत महाराट्िातल्याच नव्,े तर अख्खा िारतातल्या 
श्ीमंत, गरीब, विद्ान, वनरक्षर, िहरी, ग्ामीण अिा सि्मच डयोक्ांना एकच एक निे शिरयोिूषण 
तमळाले – गांधी टयोपी. ह्ा शिरयोिूषणाच्ा जन्ाची ही इिलीिी पण प्रेरणादायक कथा :

गांरी िोपी आणि दररद्ीनारायिाचा राजमुकुि

गांधींना िारतातील सि्म धम्यांच्ा, जातीजमातींच्ा, पंथांच्ा लयोकांकरता एकच एक अिी 

टयोपी वडझाईन करायची हयोती. त्ाकरता त्ांनी िेगिेगळ्ा प्रांतांतून टयोप्ा मागिल्या. 

त्ांचा अभ्ास केला. त्ा स्तः िापरून पाहहल्या. 

गांधींच्ा बाबतीत ह ेिार महत्ताचे आह.े ते एक प्रययोगिील 

कलािंत हयोते, केिळ ताद्त्तक विचारिंत नव्ते. ‘लयोका सांगे 

ब्रह्मज्ान’ हा प्रकार ते कटाक्षाने टाळत. कारण आपण अनुििले 

नाही, त्ाचा उपदिे करायचा आपल्याला नैततक हक्क नाही, ही 

त्ांची धारणा हयोती.

ह्ा टयोप्ांिर प्रययोग करून त्ांनी गांधी टयोपी बनिली. त्ांनी 

स्तः ती दयोन िषवे िापरली. ह्ा टयोपीला त्ांनी स्ातंत्रलढ्ातले 

एक प्रिािी िस्त बनिले. १९२०च्ा सुमारास ह्ा टयोप्ा जागयोजागी वदसू लागल्या. 

‘गांधींचे अनुयायी’ हा ह्ा टयोप्ांचा अथ्म वब्रवटिांनी तात्ाळ ओळखला. त्ांचा संपूण्म 

अथ्म ‘वब्रवटि साम्ाज्ाला विरयोध, स्ातंत्राला पावठंबा’ असा असल्याची  त्ांना कल्पना 

हयोती. ह्ा टयोप्ांिरून वब्रवटिांनी लयोकांना नयोकऱया नाकारल्या, त्ा पररधान करणाऱयांिर 

लाठीमार आशण हले् केले. सयोशजरांनी काठीने ह्ा टयोप्ा उडिून अपमान करायला सुरुिात 

केली. दरररिीनारायणाच्ा ह्ा राजमुकुटाचे साधेपण, हा एका तमवनमललस् कलाकाराच्ा 

सज्मनिीलतेचा विजय हयोता.

किींना सि्ममान्य प्रतीके वनमगाण करणे अनेकदा िार जड जाते. ती रशसकांपय षंत 

पयोचतीलच अिी त्ांना खात्ी िाटत नाही. ज्ांना ती िाटते आशण जे ती प्रत्क्षात आणतात 

ते खरे किी. ज्ानेश्वर, तुकाराम इ∘ संतांनी अिी समथ्म प्रतीके महाराट्िाच्ा शजिेिर 

खेळिली, िारकऱयांनी वदडं्ा-पताकांतून अंगाखांद्ािर नाचिली. गांधी टयोपीबरयोबरच 

िारतीय जनतेने गांधींना डयोक्ािर घेतले. त्ांच्ा सिक् कवििक्ीचा ययोग्य मानसन्ान 

केला.

- अरुि खोपकर
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क. डाव्या रकान्ातील प्रश्नांची उत्तरे उजव्या रकान्ात ललहून िरील उतारा नीि समजाियून घ्ा.

अ. तमश्या आशण ‘पुरुषपणाची’ िािना 
ह्ांच्ािी वनगवडत म्हणी / िाक् प्रचार  

आ. तमश्यांचे िेगिेगळे प्रकार –

इ. शिरयोिूषण िापरण्ाचा मूळ हतेू -

ई. पागयोट ेहकंिा पगडी किी बनत असे? 
थयोडक्ात िण्मन -

उ. गांधी टयोपीचा जन् हयोण्ाआधी 
शिरयोिूषणांचे प्रचललत असलेले प्रकार –

ऊ. सि्यांकरता एकाच प्रकारची टयोपी 
बनिण्ामागचा महात्मा गांधींचा हतेू –

ए. गांधी टयोपी किाचे प्रतीक बनली? -

अॅ. गांधी टयोपी िापरणाऱयांना सुरुिातीस 
कयोणत्ा प्रततवक्रयांना सामयोरे जािे लागले? -

ख. अरोरेखखत अचररिशेषिांचा उदािरिाप्रमािे रिचररिशेषि म्हियून प्रयोग करा. त्ासाठी 
िाक्यरचनेत बदल, अरिा एका िाक्याची दोन िाक्ये करािी लागयू शकतात.

उदा∘ तमिीच्ा आकारांना आकडबेाज, छपरी, ललंबू-वपळी, तलिार कट, हहटलर कट अिी 
अनेक मनयोरंजक नािे वदलेली आहते.

 तमिीच्ा आकारांना वदलेली आकडबेाज, छपरी, ललंबू-वपळी, तलिार कट, हहटलर कट 
अिी अनेक नािे मनयोरंजक आहते.

 तमिीच्ा आकारांना आकडबेाज, छपरी, ललंबू-वपळी, तलिार कट, हहटलर कट अिी 
अनेक नािे वदलेली आहते. ती नािे मनयोरंजक आहते.
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अ. पगडी बनिण्ासाठी सुती हकंिा रेिमी आशण रंगीत कापड िापरले जाई.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. महाविद्ालयांमध्य े इंग्जी शिक्षण घेणाऱया िहरी सुशिशक्षतांनी आपली मस्तके नाना 
प्रकारच्ा सुटसुटीत टयोप्ांखाली झाकली.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. गांधी टयोपीला त्ांनी स्ातंत्रलढ्ातले एक प्रिािी िस्त बनिले. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. ज्ानेश्वर, तुकाराम इ. संतांनी अिी अनेक समथ्म प्रतीके महाराट्िाच्ा शजिेिर खेळिली
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. जनतेने गांधींच्ा कवििक्ीचा ययोग्य मानसन्ान केला.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. खालील उताऱयातील अरोरेखखत अचररिशेषिांची रिचररिशेषिे बनियून उतारा पुन्ा ललिा. 
त्ासाठी िाक्यरचनेत कािी बदल करािे लागतील, ते करा.

विसाव्या ितकाच्ा सुरुिातीस जे चचत्पट आले त्ांत एका बाजूस लयोिी आशण दुटि व्यापारी 
दाखित असत. श्ीमंत जमीनदार, धवनक कारखानदार असे त्ांचे तमत् असत. चचत्पटाचा नायक 
वबचारा गरीब, कटिाळू, इमानदार मजूर असे आशण त्ाच्ासारख्ाच इतर मजुरांच्ा िल्यासाठी 
आशण न्यायासाठी तयो लढत असे. चचत्पटाच्ा नातयकेला जास्त करून केिळ सुंदर वदसणे आशण 
िारी कपड ेघालून नाच करणे, गाणी गाणे आशण नायकाच्ा प्रेमात पडणे ह्ा प्रकारच्ा िूतमका 
िाट्ाला येत.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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घ. िाक् प्रचार आणि त्ाचा अरमि ह्ांच्ा जोड्ा लािा आणि नंतर त्ांचा योग्य त्ा िाक्यात 
प्रयोग करून अरमिपयूिमि िाक्ये बनिा.

रमशी

अ. तमिी उतरणे / उतरिणे १. सूड घेण्ाची तयारी दाखिणे

आ. तमिीिर ताि दणेे २. श्ीमंतीची ऐट तमरिणे, पयोकळ डामडरौल करणे

इ. तमिीला तूप लािणे ३. िशजती हयोणे, नक्षा उतरणे, मानहानी हयोणे

१. सगळ्ांसमयोर सारखं आपल्या नव्या बंगल्याचं, बायकयोला घेतलेल्या महाग दातगन्यांचं 
िण्मन करून तयो ------------------------------------------------------------------------------------------.

२. महिे उगाच -----------------------------------------------------------------------. बजरंग िार प्रशसद्ध पहहलिान 
आह.े त्ाच्ासमयोर महिेची डाळ शिजणार नाही.

३. मी वनिडणूक वबनविरयोध शजंकेन, मग मी यंि करेन, त्िं करेन अिा खूप बढाया रणजीतनं 
मारल्या; पण वनिडणुकीचा वनकाल कळला आशण -----------------------------------------------------------.

िोपी

अ. टयोपी घालणे १. वटगंल करणे, चेटिा करणे

आ. टयोपी उडिणे २. मत बदलणे

इ. टयोपी विरिणे ३. िसिणे, पैसे बुडिणे, लुबाडणे

१. अमेय जे बयोलतयो तेच करतयो आशण तसेच िागतयो ह्ािर कयोणी विश्वास ठेिू नये. तयो कधी     
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२. कटॉलेजच्ा पहहल्या वदििी जुने विद्ाथणी निीन विद्ार्थ्यांची ----------------------------------------------  

ही गयोटि सि्ममान्य नसली तरी सि्मत् प्रचललत नक्कीच आह.े

३. श्ीराज खूपच गयोडबयोल्या आह.े पण असंच गयोड बयोलून त्ानं बऱयाच जणांना ----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२  रिशेषिांचा िापर
क. पुढे हदलेल्ा िाक्यांत आिश्यक ते बदल करून त्ांचे एक िाक्य तयार करा. िा बदल 
करताना रिशेषिात काय बदल िोतो रतकडे नीि लक्ष द्ा.

उदा∘ काळी साडी. त्ात मंजूषा छान वदसते. मंजूषा काळ्ा साडीत 
छान वदसते.

अ. चालती गाडी. प्रिािांनी चढू नये.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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आ. चािरं मांजर. तुषार त्ाच्ाजिळ जात नाही.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. मयोकळा माळ. विरायला मजा येते.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. बारीक िुरिुरणारा पाऊस. तरुणपणी आम्ही विरायला जात असू.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. चचंचयोळा, िेडािाकडा रस्ता. म्हातारी माणसे इथून किी जातील?
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. कंसातील रिशेषिाचे योग्य रूप िापरून िाक्ये पयूिमि करा.

अ. तू त्ा (िेडा) ---------------------------- मुलाच्ा नादी लागू नकयोस, पस्ताििील.

आ. असा (उघडा) -------------------------- अंगानं घरिर विरतयोयस, थंडी नाही का िाजत तुला?

इ. त्ा (िाबडी) --------------------------------, (हळिी) -------------------------- मुलीला संपतनं असं कसं 
िसिलं?

ई. त्ा (सािळा)--------------------------, (उंच) -------------------------- आशण (हुिार)--------------------------- 

मुलाच्ा ती प्रथमदि्मनीच प्रेमात पडली.

उ. ह्ा (िुटका) -------------------------- कपातून पाहुण्ांना चहा दणेे ययोग्य नाही.

ऊ. (बडबडी) -------------------------- अन्वया त्ा (माणूसघाणा) -------------------------- माणसाबरयोबर 
कसा संसार करते, दिे जाणे.

३  माझी आिड, माझी ननिड.
क. मिाराष्रि ातील एका िषताच्ा िास्व्यानंतर आपल्ा गािी परत जाताना तुम्हाला तुमच्ा 
येरील िास्व्याची आठिि म्हियून एक णशरोभयूषि बरोबर न्ायचे आिे. तुम्हाला पुढील तीन 
णशरोभयूषिांमरयून एक ननिडायचे आिे. तुमची ननिड काय असेल? कारिे दऊेन पाच ते सिा 
ओळीत सांगा. तुम्हाला पुढील मुद्दांची मदत घेता येईल.

१. ऐततहाशसक / सामाशजक / सांसृ्कततक महत्त.
२. आतिाच्ा काळात िापरता येण्ाची िक्ता.
३. हकंमत
४. िैयष्क्क आिड
५. उपयुक्ता

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

१ २ ३
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. तुम्हाला तुमच्ा मैररििीसाठी खास मिाराष्रि ात तयार झालेले पादरिाि घ्ायचे आिे. पुढील 
चार पादरिािांपैकी कोिते घ्ाल? कारिे दऊेन पाच ते सिा ओळींत सांगा. तुम्हाला पुढील 
मुद्दांची मदत घेता येईल.

१. ऐततहाशसक / सामाशजक / सांसृ्कततक महत्त.                                                            
२. आतिाच्ा काळात िापरता येण्ाची िक्ता.                                                                                                           
३. हकंमत                                                                                                 
४. िैयष्क्क आिड                                                                                                  
५. उपयुक्ता

 

१ २ ३ ४

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. तुम्हाला तुमच्ा मैररििीसाठी खास मराठी पेिराि रिकत घ्ायचा आिे. पुढील चार  
पेिरािांपैकी कोिता घ्ाल? कारिे दऊेन पाच ते सिा ओळीत सांगा. तुम्हाला पुढील मुद्दांची 
मदत घेता येईल.                                                                                              

१. ऐततहाशसक / सामाशजक / सांसृ्कततक महत्त.
२. आतिाच्ा काळात िापरता येण्ाची िक्ता.
३. हकंमत
४. िैयष्क्क आिड
५. उपयुक्ता

 

१ २ ३ ४
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४  परिव्यििार 
तुम्ही कयोल्ापुरातील एका सरािाकडून एक अस्सल कयोल्ापुरी साज तुमच्ा आईसाठी विकत 
घेतलात. मुंबईला परत आल्यािर तुमच्ा लक्षात आलं, की त्ाचा िासा बरयोबर नाही. तुम्ही 
पुढच्ा महहन्यात अमेररकेला, तुमच्ा मायदिेी परत जात आहात. तुम्ही त्ा सरािाला एक 
औपचाररक पत् ललहून तक्रार करता, आशण हा साज लिकरात लिकर दुरुस्त हयोऊन तुम्हाला 
कसा परत तमळेल त्ाची विचारणा करता.

खाली हदलेल्ा कािी िाक्यांची मदत घेऊन िे परि ललिा.

 
प्रेषक –

 
प्रतत –

 
स्ळ –

 
तारीख-

रिषय- सदोष दागगन्ाबद्ल तरिार 

रिरिी रिभाग प्रमुख, ----------
-------------------- सराफ

श्ी. ---------
--------------------------------

----------------

दातगना कधी विकत घेतला? --------
--------------------------------

--------------------------------
--------

दातगन्यातील दयोष काय आह?े -------
--------------------------------

--------------------------------
-------

दातगन्यातील दयोष कधी लक्षात आला? --------
--------------------------------

------------------------

दुकानदाराकडून तुमच्ा काय अपेक्षा आहते? ----
--------------------------------

------------------

दातगना तुम्हाला कधी परत हिा आह?े -------
--------------------------------

-------------------------

दुकानदाराला तुमच्ा सूचना : ----
--------------------------------

--------------------------------
--------

दातगना िेळेिर परत न आल्यास तुम्ही काय कराल? (पयोललसात तक्रार, 

ग्ाहकमंचाकड ेतक्रार) 

आपला,
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५  शब्दकोडे
पुढे हदलेल्ा कळीच्ा शब्दांिरून दागगने ओळखा. अचरक मदतीसाठी कािी अक्षरे हदली 
आिेत.

आडिे िब्द – १. गळ्ातलं – चार अक्षरी, २. गळ्ातलं - दयोन अक्षरी, ३. नाकातलं- दयोन अक्षरी  
४. कानातलं – दयोन अक्षरी, ५. गळ्ातलं – तीन अक्षरी, ६. कानातलं (अ.ि.) 
दयोन अक्षरी, ७. कमरेतलं- पाच अक्षरी, ८. बयोटातलं- तीन अक्षरी  

उिे िब्द  – १. नाकातलं – तीन अक्षरी, २. पायातलं- तीन अक्षरी, ३. केसातलं – चार अक्षरी 
४. गळ्ातलं - पाच अक्षरी, ५. पायातलं (अ∘ि∘) – तीन अक्षरी, ६. हातातलं 
(अ∘ि∘) – तीन अक्षरी

१. १. पे २.,२.
         

    ख ३.

४. मयो       

        

३.    ५. ४. ल

  ५.   णी    

  ६.  ड्ा

  ६. 

 ७. म    ८. ग  
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६  शब्दसंपदा
क. पहिल्ा स्ंभात जी रिशेषिे आिेत, त्ाच अरताची रिशेषिे दुसऱया स्ंभात आिेत. जोड्ा 
लािा.

अ. बुटका १. विनामूल्य

आ. ढगाळ २. हकमती 

इ. धवनक ३. धडधाकट

ई. धट्ाकट्ा ४. अिाढव्य 

उ. िुकट ५. बदनाम 

ऊ. भ्ाड ६. अभ्ाच्ावदत

ए. कानिाट्ा ७. श्ीमंत 

अॅ. वनबु्मद्ध ८. मद्दड 

ऐ. िारी ९. िेकड

ओ. अजस्र १०. तगड्ा

ख. िेषभयूषा - जोड्ा लािा 

अ. खझप १. िट्क

आ. बटण २. धयोतर 

इ. मयोजे ३. दाढी-तमश्या

ई. वनऱया ४. िट्क

उ. ओचा ५. बूट

ऊ. कात्ी ६. नऊिारी साडी 

ए. सयोगा ७. पाचिारी साडी 

अॅ. कटॉलर ८. पँट
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ग. दागगने – जोड्ा लािा

अ. वबंदी १. पाय

आ. अग्िूल २. नाक 

इ. पाटली ३. केस 

ई. िाकी ४. गळा 

उ. अंगठी ५. कंबर

ऊ. चचंचपेटी ६. बयोट ं

ए. कुड्ा ७. दडं 

अॅ. चमकी ८. कान 

ऐ. कमरपट्ा ९. डयोकं

ओ. तयोरड्ा १०. मनगट 

घ. रिशेषि + नाम, जोड्ा लािा.                                                                       
डाव्या रकान्ातील रिशेषिासाठी उजिीकडील ितुमिळातील योग्य नाम शोरयून त्ांच्ा जोड्ा 
लािा. एका रिशेषिाबरोबर एकाहून अचरक नामे िापरता येतील.

रिशेषि नाम 

अ. लांब 

आ. पायघयोळ 

इ. घट्

ई. आखूड 

उ. सैल 

ऊ. कापलेले 

ए. खयोट े

अॅ. विटके 

ऐ. जुनाट 

ओ. आधुवनक 

िट्क

िेणी

केस

दाढी

कुडता

धयोतर

साडी

सलिार

पँट

तमिी

दातगने

कपडे
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च. योग्य त्ा पयतायािर  खयूि करा.

अ. मारिीने निीन साडीची घडी --------------------------------.
 १. मयोडली  २. ठेिली  ३. रचली 
आ. मी बािेर जाताना साडी ----------------------------------------. 
 १. घालेन  २. नेसेन  ३. चढिेन
इ. मी बािेर जाताना िोपी / पगडी --------------------------.
 १. चढितयो  २. नेसतयो  ३. घालतयो 
ई. निरदिेाने लग्ासाठी फेिा ------------------------------------.
 १. बांधला  २. केला  ३. नेसला 
उ. मी ऑरफसला जाताना निीन शि्ट / पॅंि ------------------------------------.
 १. बांधेन  २. घालेन  ३. नेसेन

छ. िाक् प्रचार आणि अरमि ह्ांच्ा जोड्ा लािा.

अ. पदरमयोड करणे १. क्षमायाचना करणे    

आ. पदर पसरणे २. दणेे, जबाबदारी एखाद्ािर टाकणे   

इ. पदराला खार लागणे ३. तमळणे   

ई. पदरात बांधणे ४. स्त:चा पैसा खच्म करणे   

उ. पदरी पडणे ५. आलथ्मक नुकसान, झीज सयोसणे  

ऊ. पदराखाली घेणे ६. आठिण ठेिणे, लक्षात ठेिणे   

ए. पदराला गाठ मारणे ७. आश्य दणेे, जबाबदारी घेणे   

ज. योग्य तो िाक् प्रचार िापरून िाक्ये पयूिमि करा.  
अ. झालेली अक्षम्य चूक लक्षात आल्यािर धनश्ीने ती कबूल केली आशण मालकासमयोर चक्क 

---------------------------------------------------------------------------.
आ. त्ा अनाथ मुलाची दीपंकरला दया आली आशण त्ाने त्ाला -----------------------------------------.
इ. ह्ा प्रकल्पाची जबाबदारी माझी नाही. उगाच तयो माझ्ा --------------------------------------------------- 

प्रयत्न करू नका. मदतीला मी तयार आह.े जबाबदारी घ्ायला नाही.
ई. आजी सारखी विसरते. काय विसरू नये म्हणून आपण -------------------------------------------------- 

हहेी ती विसरते.
उ. तू उगाचच इतकी --------------------------------------------------------------------------. तुझ्ा ह्ा उदारपणाचा 

काहीच िायदा झालेला मला तरी वदसत नाहीये.
ऊ. आजयोबांनी त्ांच्ा मृत्पुत्ात प्रत्केाला काही ना काही ठेिलं हयोतं. माझ्ा ---------------------- 

नेमकं ते गािचं उजाड घर ------------------------------------.
ए. मयोहहनीिर छाप पडािी म्हणून मी सगळ्ांना हटॉटलेात जेिायला नेलं. नंतर कळलं, की 

ततचा साखरपुडा झालेला आह.े उगीचच माझ्ा ---------------------------------------------------------------.
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७  जगातील सितात चांगला िेष

जगातील सिथांत चांगला िेष 
मला कयोणी विचारलं, तर मी परत परत हचे सांगेन, सि्म जगात सिगात 
चांगला िेष कुठला असेल, तर तयो साडी हाच.

बघा ना, साडीत बायका हकती सुंदर वदसतात! डरौलदार, कमनीय, 
ऐटबाज. साडी त्ांच्ा िरीराच्ा ठेिणीतील सि्म दयोष लपिते आशण 
चांगल्या गयोटिी उठािदार करते. साडी नेसण्ाचे प्रत्के स्तीचे कसब 
िेगळेच, त्ामुळे प्रत्के स्ती त्ाच साडीत िेगळी वदसते. शििाय, 
साडी हकती बहुगुणी असते! पाऊस पडत असेल, तर जरा उंच खयोचून 
पाण्ातून िाट काढािी. थंडी िाजत असेल तर दयोन्ी खांद्ांिरून पदर 

लपेटून घ्ािा. कुठल्या समारंिाला जात असू, तर पायघयोळ साडी नेसून, लांब पदर काढून तयो 
िलकारत ऐटीत हहडंािे.                                                                        

साडीचा पदर हा एक िेगळाच विषय आह.े कामाची गदणी असेल तेव्ा पदर खयोचून कामाला 
लागािे. रस्तातून जाताना ऊन असेल तर तयो  डयोक्ािर घ्ािा, कयोणापासून लपायचे असेल तर 
जरा आणखी पुढ ेओढािा. बाई घरात असताना तर हा पदर एकटाच अनेक कामांसाठी उपययोगी 
पडतयो. आपले ओले हात पदराला पुसत निऱयाला दार उघडायला धािणारी स्ती, लहान मुलाचं 
खरकट ंतोंड पदराच्ा िेिानं पुसणारी स्ती, कयोणती गयोटि विसरायची नसेल तर त्ासाठी पदराला 
गाठ मारून ठेिणारी स्ती, कुिीत झयोपलेल्या बाळाला आपल्या पदराचं पांघरूण घालणारी स्ती, 
त्ाच मुलाचे अपराध ह्ाच पदरामागे लपिणारी स्ती, िेळप्रसंगी हाच पदर खयोचून आपल्या 
माणसांसाठी खंबीरपणे उिे राहणारी स्ती. बघा, हा िेष जर स्तीला तमळाला नाही, तर स्तीची ही 
इतकी िेगिेगळी रूपे आपल्याला किी वदसतील?

काय, मग आह ेना कबूल? जगातला सि्यांत चांगला िेष म्हणजे साडी.

क. तुम्हाला (ख्रियांचा हकंिा पुरुषांचा) कोिता िेष जगातील सिथांत चांगला िेष िाितो? का? 
तुमचे मत दिा पंररा ओळीत पिियून द्ायचा प्रयत्न करा. त्ासाठी िरील उताऱयाची मदत घ्ा. 
तुमच्ा मदतीसाठी खाली कािी चचरेि हदली आिेत. त्ांपैकी एकाची मदत घेता येईल, हकंिा 
तुम्ही तुमच्ा कल्पनेतील एखाद्ा िेषभयूषेबद्लिी सांगयू शकता.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

८  संरी
क. पुढील संरी सोडिा.

अ. रमेि = ----------------------------- + ----------------------------- 

आ. अत्ल्प = ----------------------------- + -----------------------------

इ. िाग्ययोदय = ----------------------------- + -----------------------------

ख. पुढील शब्दांचे संरी करा.

अ. जन + ऐक् = -----------------------------

आ. अतत + आिश्यक = -----------------------------

इ. वनसग्म + उपचार = -----------------------------
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तोंडी परीक्षा
एकयू ि गुि २०

१. पुढीलपैकी कोितािी एक रिषय आपल्ा सिाध्यायाशी बोलून ननिडा आणि 
त्ाच्ा / रतच्ा बरोबर िादरििाद करा. (१०)
क. रिद्ालयात आणि मिारिद्ालयात प्रत्ेक रिद्ार्थताला हकमान एका मैदानी खेळात भाग घेिे 
सक्तीचे असािे / नसािे.

ख. आंतररिद्ालयीन आणि आंतरमिारिद्ालयीन पातळीिर अनेक स्परता घेतल्ा जातात. त्ात 
‘फॅशन-शो’चािी समािेश असािा / नसािा.

ग. शाळा-कॉलेजात गििेश सक्तीचा असािा / नसािा.

२. खालीलपैकी कोितािी एक रिषय ननिडा आणि िा उपरिम कसा पार पाडायचा 
ह्ाबद्ल सिाध्यायाबरोबर चचता करून संपयूिमि बेत ठरिा. (१०)
क. सिल न्ायची आिे. 
कयोठे, कधी, कयोण-कयोण, बरयोबर काय घ्ायचे, प्रिास कसा करायचा, कयोणाला काय जबाबदारी 
द्ािी िगैरे िगैरे

ख. हरिकेिचा सामना आयोणजत करायचा आिे. 
कयोणाबरयोबर, कधी, कुठे (िाळेचे मैदान, इतरत्), खेळाडूचंी वनिड, पंचांची वनिड, खचगाची 
तरतूद, चहापान, जेिण ह्ांची व्यिस्ा इत्ादी.

ग. संस्चे्ा िरतापनहदनाननरमत्त फॅशन-शो करायचा आिे. 
िॅिन-ियोचा विषय, सहिाग, लागणारी सामग्ी, वनिेदकाची वनिड, प्रशिक्षकाची वनिड, 
परीक्षकाची वनिड इत्ादी.

66    meneme<ì

१-२



चाचिी

लेखी परीक्षा
एकयू ि गुि ३० 

१. पुढील उतारा िाचयून खाली हदलेले प्रश्न सोडिा. (६)

 आवदिासी िस्तांमध्य ेजाऊन आरयोग्यसेिेचे काम करणारी एक डटॉक्टर मैत्ीण सांगत हयोती :
कामाला मी नुकतीच सुरुिात केली हयोती. ततथलं सगळंच मला अनयोळखी आशण निं हयोतं. इतकं, 
की मी एखाद्ा परग्हािरून अचानक त्ा प्रदिेात उतरले आह,े असं मला िाटायचं. ततथल्या 
जगण्ाची लय मला पकडता येत नव्ती. वनसग्म आशण ततथला माणूस ह्ांच्ात असणारं नातं 
आशण वनसगगािी असणारं माझ ंनातं, ह्ांचं गशणतच जुळत नव्तं. मी ततथं असण्ामागचं उद्द्दटि 
नक्की काय हयोतं ते माझ ंमलाच कळेनासं झालं हयोतं. एका लहानिा प्रसंगानं हा प्रश् जास्तच 
तीव्रतेनं मला जाणिला.

थंडीचे वदिस हयोते. सकाळी मी आमच्ा आरयोग्यकें रिाकड ेचालत वनघाले हयोते. रस्तापासून 
थयोड्ािा अंतरािर एका झयोपडीसमयोरच्ा मयोकळ्ा जागेत एक जख्ख म्हातारी आजी आशण 
रांगणारं एक उघडबंब मूल उन् ंखात बसले हयोते. ते मूल दयोन्ी हातांनी काही तरी पकडण्ाची 
धडपड करत असल्याचं आशण ते काही तरी त्ाच्ा हातून वनसटून र्र जात असल्याचं मला 
पुसटसं वदसलं. गुडघे पयोटािी घेऊन स्स् बसलेल्या आजीनं अखेर हात लांब करून ते उचललं 
आशण मुलापुढ ंटाकलं. मुलाच्ा चेहऱयािर हकंचचतसं हसू उमटलं आशण ते पुन्ा खेळू लागलं.

नकळत रस्ता सयोडून मी झयोपडीच्ा वदिेनं गेले. त्ा दयोघांच्ा जिळून जाता जाता 
पाहहलं आशण थक्क झाले. ते मूल एका खेकड्ािी खेळत हयोतं. शजिंत खेकड्ािी. माझ्ा 
िाचरांच्ा, तमत्ांच्ा मुलांच्ा तऱहतेऱहचे्ा खेळण्ांनी ओसंडणाऱया स्तंत् चकचकीत खयोल्या 
माझ्ा नजरेसमयोरून सरकल्या आशण पुढचे काही वदिस माझी झयोप उडाली.

क. खाली हदलेल्ा अरथांचे समानारवी िाक्प्रचार िरील उताऱयात आले आिेत ते ललहून तक्ा 
पयूिमि करा.           

अ. पकडीतून सुटणे

आ. जास्त िरल्यामुळे बाहरे पडणे

इ. अस्स् िाटणे, मनःिांती हरपणे

ई. ताळमेळ न बसणे

उ. खूप आश्चय्म िाटणे

ऊ. प्रकषगाने िाटणे
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२. कोित्ािी एका रिषयािर पंररा ते सोळा ओळींचा पररचे्द ललिा. (१०)
क. खेळांचे मानिी जीिनातील स्ान

ख. जर िॅिन करण्ाचे स्ातंत्र नसते तर!

३. अरोरेखखत िाक्यांश उदािरिाप्रमािे रातुसाचरत बनिा आणि ते िापरून िाक्य 
परत ललिा. (३)
उदा∘ िीज आली की लगेच पाण्ाचा पंप चालू कर. पाणी संपलंय टाकीतलं.
 िीज आल्या आल्या पाण्ाचा पंप चालू कर. पाणी संपलंय टाकीतलं.

क. श्ीरंगने ती बातमी िाचली आशण लगेच पयोलीस स्िेन गाठलं.

ख. जेिण झाल्याक्षणी राभधका घराबाहरे पडली.

ग. जयश्ी नेहमीच पत् ललहहल्यािर लगेच ते पयोस्ात टाकते.

घ. पहहला पाऊस पडताना पाहहला, आशण नतािा लगेच अंगणात धािली.

च. परीक्षा संपताक्षणी अंजली मैदानात धाि घेते.

छ. झाड लािलं आशण लगेच त्ाला िुलं लागली, असं कधी हयोतं का?

४. कंसात हदलेल्ा हरियापदांपासयून उदािरिाप्रमािे रातुसाचरत बनियून िाक्य पयूिमि 
करा. (२)

उदा∘ सरकारी कायगालयात काही (दणेे-घेणे) वदल्याघेतल्याखेरीज कामं हयोत नाहीत असा बऱयाच 
जणांचा समज असतयो.

क. (रडणे-िेकणे) -------------------------खेरीज आपला हट् पुरिला जाणार नाही ह ेश्येाला पुरतं 
माहीत हयोतं.

ख. आमच्ाकडच्ा जेिणात तमरची, कयोलथंबीर आशण खयोबऱयाचं िाटण लागतंच. चांगलं 
तासिर (िाटणे-घाटणे) -------------------------खेरीज बायकांचा वदिसच सुरू हयोत नाही.

ग. लग्ाच्ा मेंदीचा काय्मक्रम, विद्ा चांगली गाते आशण नाचते ह ेसि्यांनाच माहीत. त्ामुळे 
(नाचणे-गाणे) -------------------------शििाय ततची सुटका हयोणार नाही ह्ाची खात्ीच हयोती 
घरच्ांना.

घ. कयोणी (करणे-करिणे) -----------------------शििाय ह ेझाले नाही. (अडणे-नडणे) ----------------------

ला मदत करणे ह ेआपलं कत्मव्यच नाही का?
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४. पुढील शब्द िापरून प्ररम ितमिमानकाळात आणि नंतर भयूतकाळात िाक्ये बनिा. 
दोन्ी िाक्यांतील हरियापद कशाप्रमािे चालले ते सांगा. (कत्ताप्रमािे, कमताप्रमािे 
की दोन्ीप्रमािे नािी?) (३)
क. राजेि, मंदार, ढकलणे. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. सुवनधी, केळं, खाणे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. सुवनधी, केळी, खाणे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

घ. रमेि, कटॉिी, वपणे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

च. खझवनया, नाटक, पाहणे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

छ. खझवनया, तमािा, पाहणे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

५. उदािरिाप्रमािे शब्दांच्ा जागा बदलून िाक्ये परत ललिा. (२)
उदा∘ माझी एका अत्तं हुिार आशण चतुर माणसािी गाठ पडली आह,े ह ेमाझ्ा लिकरच 

लक्षात आले.
 माझी ज्ाच्ािी गाठ पडली आह,े तयो माणूस अत्तं हुिार आशण चतुर आह,े ह ेमाझ्ा 

लिकरच लक्षात आले.

क. त्ा प्राचीन आशण िव्य िाड्ात मी हरिले. माझ्ाबरयोबरची माणसे मला सापडनेात. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. जेिण िारच चविटि आशण रुचकर हयोतं. अिा जेिणानंतर झयोप येणारच.  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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चाचिी

६. संरी  

क. पुढील संरी सोडिा           (२)

अ. केलेसे = ---------------------- + ----------------------

आ. कायगारंि = ---------------------- + ----------------------

इ. महयोत्ि = ---------------------- + ----------------------

ई. परयोपकार = ---------------------- + ----------------------

ख. संरी करा.            (२)

अ. उमा + ईि = --------------------------

आ. चंरि + उदय = --------------------------

इ. विद्ा + अथणी = --------------------------

ई. महहला + आश्म = --------------------------
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 व्यंगचचरेि समजिे
 रिनोद, त्ाची आिश्यकता ि त्ाचे मित्त्व 

ह्ांबद्ल बोलिे
 मिाराष्रि ाला लाभलेल्ा रिनोदी लेखकांचे उतारे 

िाचिे ि समजिे
 व्याकरि : रिशेषिसाचरत हरियारिशेषिे 

ओळखिे ि िापरिे
 संरी ओळखिे आणि करिे

चला, णशकयू  या ...

िास्यतरंग ३
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१  व्यंगचचरेि 
क. णशिराम दत्तारेिय फडिीस यांच्ा खालीलपैकी एका व्यंगचचरिािरून एक रिनोदी गोष् ललिा. 

उ

ए

ऐ

अयो

ई
ऊ

इअ

आ
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अ. ह्ांना िी व्यंगचचरेि कशी सुचली असतील? एखाद ेव्यंगचचरि ननिडा आणि त्ारिषयीचा 
तुमचा अदंाज ललिा.

आ. ररकाम्ा जागी योग्य शब्द िापरून खालील उतारा पयूिमि करा. 

(तंबयोरा, गैरसयोय, अडगळ, मयोठमयोठे, दृष्टिकयोन, चंरिप्रकाि, पुतळा, पाठलाग, विनयोदी, वनतम्मती, 
विनयोदबुद्धी, पररधान, व्यगंचचत्,े उणीि, मजला, विनयोद, मुखपृठि, प्रशसद्ध, वनरागस, कल्पनािक्ी)  

‘‘तुम्ही स्तस्तयांिरच विनयोद का करता असे कयोणीतरी एकदा शि∘ द∘ िडणीस ह्ांना विचारले 
हयोते. त्ािर ते म्हणाले, “स्तस्तयांच्ा (१) -----------------------------िर माझा विश्वास आह.े त्ा माझ े
अपराध पदरात घेतात, म्हणून स्तस्तयांना पहहलं स्ान वदलं आह.े’’

शि∘ द∘ िडणीस ह्ांनी नेहमीच स्तीला, ततच्ा अनेकांगी स्िािाला आपल्या 
(२) ----------------------तून वनखळ (३) -------------------------- पद्धतीने मांडले आह.े त्ांची अनेक व्यगंचचत् े
त्ांना किी सुचली ह्ा प्रश्ािर ते अनेक हकस्स ेसांगत :

“माशसकाच्ा (४) -----------------------------िर व्यगंचचत् िापरण्ाची कल्पना प्रत्क्षात आणायची 
हयोती. १९५२चा तयो काळ हयोता. आम्ही कुटुबंीय खरेदी करायला गेलयो हयोतयो. दुकानदारानं अनेक 
कापड ंसमयोर टाकली. सगळ्ा कपड्ांिर (५) ----------------------------- वप्रंटस् हयोत्ा. त्ा पाहताना 
सहज माझ्ा मनात आलं, उद्ा उंदीर, मांजरं असलेली कापडदंखेील येतील. त्ातून विचार 
सुरू झाला. जर कापडांिर मांजरं आली तर तीही उंदरांच्ा मागे लागतील. त्ातूनच मग पुढ े
बसस्टॉपिर मांजराची वप्रंट असलेली साडी (६) ----------------------------- केलेली स्ती आशण उंदराची 
वप्रंट असलेला िट्क अंगात असलेला तरुण यांचा (७) ----------------------------- हा विषय मी चचत्ातून 
मांडला. ‘मयोहहनी’चं ते मुखपृठि हयोतं.

स्ती हा विषय घेऊन िा ठरिून मी कधी व्यगंचचत्ांची (८) ----------------------------- केली नाही. 
चचत्ाचा विषय म्हणूनच त्ामध्य ेस्ती आली आह े ह े वनशश्चतपणे सांगता येईल. माझ ं पहहलं 
व्यगंचचत् ‘मनयोहर’मध्य े(९) ----------------------------- झालं हयोतं. ‘मुंबईतील हल्ीचं वबऱहाड’ हा चचत्ाचा 
विषय हयोता. एकाच खयोलीतील (१०) -----------------------------चा संसार आशण या अडचणीत पाहुणा 
आल्यामुळे (११) ---------------------- हयोईल म्हणून नाराज झालेली गृहहणी असा आिय मी त्ा 
चचत्ातून मांडला हयोता. अिा रीतीने माझ्ा पहहल्याच चचत्ात स्ती आली.

एका चचत्ाची नातयका (१२) --------------------------- घेऊन गाणं गात आह.े डयोळे तमटलेले आशण 
हाििाि पाहून जिळ असलेल्या बालकाला ती का रडतेय हचे कळत नाही. त्ामुळे ते बालक 
हातातील चटॉकलेट आशण खुळखुळा ततला दते आह.े ह ेचचत् अनेकांना आिडलं. हा (१३) --------

---------------- विनयोद म्हणजे बालकाचा ततच्ा गाण्ािरचा अभिप्राय आह ेअिी अनेकांची िािना 
झाली.

एका चचत्ात (१४) -----------------------------त तयो आशण ती नरौकेतून विहार करताना ततच्ा साडीचं 
रूपांतर शिडामध्य ेझालं आह,े असं दाखिलं आह.े या चचत्ामध्य ेरयोमँवटक मूड असलेली स्ती 
आली आह.े प्रत्के व्यगंचचत्ाची एक गयोटि असते. ती त्ातून व्यक् हयोत असते.

स्तस्तयांकड ेखूप चांगली (१५) ----------------------------- असते असं मला िाटतं. त्ाचाही मी छान 
उपययोग करून घेतलाय. एक चाळ दाखिली आह.े िरच्ा (१६) -----------------------------िरून िाळत 
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घातलेल्या साड्ा खालच्ा मजल्यापयषंत आल्या आहते. तेव्ा तळमजल्यािरची स्ती त्ांचा 
चक्क पडद्ासारखा उपययोग करते. त्ामुळे दयोघींचे उदे्दि सिल हयोताना वदसतात आशण ततच्ा 
कल्पकतेचं हसू येतं.

प्रत्के िेळी व्यगंचचत्ातून विनयोद घडलाच पाहहजे असं नाही. आपल्या संसृ्कतीचं आशण 
स्तीच्ा कनिाळू स्िािाचं दि्मन घडिणारं एक चचत् मी काढलं हयोतं. या चचत्ात व्ीनसचा तयो 
हात नसलेल्या स्तीचा (१७) ----------------------------- आह.े एक िारतीय स्तीचा पुतळा आपले दयोन 
हात ततला दऊे करतयो, असं ते चचत् हयोतं. आपल्याकडचं गरजिंताला काही दणे्ाच्ा आपल्या 
स्िािातून ह ेचचत् घडलंय.

मी ठरािीक उदे्दि ठेिून व्यगंचचत्कार झालयो नाही. कल्पनेत जे आलं ते मांडत गेलयो; अथगात 
िास्तिात जे वदसलं ते समयोर ठेिूनच. वनखळ विनयोद हीच त्ामागची िािना हयोती. त्ामध्य े
एखाद्ा घटनेकड ेपाहण्ाचा (१८) ----------------------------- सामािलेला असतयो. चचत्कार म्हणून व्यक् 
हयोण्ाला मयगादा पडतात. ती (१९) ----------------------------- व्यगंचचत् िरून काढतं असंच मला िाटतं.” 

इ. िरील लेखात सांगगतलेले हकस्े आणि सुरुिातीला हदलेली व्यंगचचरेि ह्ांच्ा जोड्ा लािा. 
हकश्श्यांच्ा डािीकडे हदलेल्ा छोट्ा चौकिीत व्यंगचचरिांचे रिमांक ललिा.

२  पुढे कािी िाक्ये हदली आिेत. त्ांचा अरमि न बदलता ती िेगळ्ा शब्दांत ललिा. 

उदा∘ पूिणी साहहत्ाची वनतम्मती सामान्यतः समाजाला िळण लािण्ासाठी आशण जीिनािर प्रेम 
करायला शिकिण्ापेक्षा त्ाला विरक्ीकड ेनेण्ासाठी हयोत असल्याचे वदसते.

 समाजाला िळण लागािे, त्ाने जीिनािर प्रेम करण्ाऐिजी विरक्ीकड ेजािे हचे बहुतेक 
त्ापूिणीच्ा साहहत्ाच्ा वनतम्मतीचे उद्द्दटि हयोते. 

क. िरीला पद्रचनेचे काटकेयोर वनयम पाळण्ाचे दडपणही असे. 
 शििाय साहहत्कारांना -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. मानिी जीिनातल्या आशण स्िािातल्या विसंगतींमधून विनयोद जन् घेत असतयो ह ेतेव्ा 
कुणाच्ा गािीही नसािे.

 मानिी जीिनातल्या आशण स्िािातल्या विसंगतींमधून विनयोद जन् घेत असतयो --------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. पण विनयोद िुलण्ासाठी, तयो सिक् आशण पररणामकारक हयोण्ासाठी मयोकळे िातािरण, 
मयोकळी अभिव्यक्ी आशण प्रययोगिीलता यांना समाजमानसात स्ान असािे लागते.

 पण मयोकळे िातािरण, मयोकळी अभिव्यक्ी आशण प्रययोगिीलता यांना समाजमानसात 
स्ान असले ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

घ. मग वब्रवटि आले. बरयोबर आपली िाषा आशण समृद्ध िाङ् मय घेऊन आले. त्ा िाङ् मयािी 
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पररचय झालेल्या दिेी सुशिशक्षतांनी पुराणकथांमध्य ेअडकलेली आपली नजर सयोडिून घेत 
विसंगतींनी िरलेल्या सियोितालाकड ेपाहायला सुरुिात केली.

 मग वब्रवटिांनी बरयोबर --------------------------------------------------------------------------------------------- पररचय 
झालेल्या दिेी सुशिशक्षतांनी --------------------------------ऐिजी सियोितालच्ा ----------------------------- 

पाहायला सुरुिात केली.

च. त्ातून वनरुपययोगी आशण अन्याय्य रूढी जपणाऱया िगगाचा रागही ओढिून घेतला.
 त्ातून वनरुपययोगी आशण अन्याय्य रूढी जपणाऱया सनातनी -------------------------- त्ांच्ािर 

------------------------.

छ. राम गणेि गडकरींनीही नाटके, कविता, व्यष्क्चचत्,े टीकालेख, प्रहसने इत्ादी प्रकार 
हाताळले. त्ांच्ाकड े वदपिून टाकणारे िाषािैिि, कल्पकता, तीक्ष्ण आशण िेदक 
विनयोदबुद्धी हयोती.

 वदपिून टाकणारे िाषािैिि, -------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ राम गणेि गडकरींनीही नाटके, कविता, व्यष्क्चचत्,े टीकालेख, प्रहसने इत्ादी 
प्रकार हाताळले.

ज. ज्ा लेखकांची अिी ओळख नाही आशण तरीही ज्ांच्ा साहहत्ात जागयोजागी दजवेदार 
विनयोद आढळतयो, असे तर अनेक लेखक महाराट्िाला लािले आहते.

 अिी ओळख ----------------------------------- आशण तरीही त्ांच्ा साहहत्ात जागयोजागी दजवेदार 
विनयोद ----------------------------------- अनेक लेखक महाराट्िाला लािले आहते.

३  कराकार जी∘ ए∘ कुलकिवी
जी∘ ए∘ कुलकिवी िे एक गंभीर लेखक म्हियून ओळखले जातात. तरीिी त्ांच्ा लेखनात 
अरयूनमरयून खुदकन िसििारा रतरकस रिनोद आढळतो. िा एक नमुना पािा :

तातयू
दातार मास्तरांच्ा तासाला तातू सामंताला जर काही प्रश् विचारायचे 
असले, तर िारच रंगत येत असे. हा तातू सामंत म्हणजे एक 
वपिानिल्ी पयोरगा हयोता. त्ाच्ा डयोक्ाला बरयोबर बसणारी टयोपी 
जगात अद्ाप वनमगाण न झाल्याप्रमाणे एक टीचिर टयोपी तुळतुळीत 
डयोक्ािर कुठेतरी ठेिून बेडूकडयोळ्ांनी समयोर पाहत तयो िगगात स्स् 
बसलेला असे. त्ा िेळी िगगाला खेळ सक्ीचे असत. केिळ त्ामुळे 
आठिड्ातून दयोनदा तयो ग्ाऊंडिर वदसे. िुटबटॉलच्ा िेळी तर तयो 
इतरांच्ापेक्षा जास्त िेगाने धािे. पण ते िुटबटॉलला पाऊल मारण्ासाठी नव्,े तर तयो धािणारा 
िुटबटॉल आपल्याला खाऊन टाकण्ासाठी आपल्या मागे लागला आह,े असे िाटून त्ाच्ापासून 
सुटण्ासाठी. तेथून सुटून तयो एकदा िगगात परत आला ि धापा टाकत पेस्न्सल तोंडािी धरून 
बसला की घंटा हयोईपयषंत जगाला हरिलाच.
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कातडी िुग्याला लाथा मारणे हकंिा िळकुटाने चेंडू बडित राहणे ह ेअगदी खुळचटपणाचे 
काम आह,े असे तयो स्पटि सांगत असे. त्ामुळे तयो िगगात िारसा लयोकवप्रय नव्ता. (...)

तातू ततसरीत आमच्ा िगगात आला. पाच िषवे आम्ही िेजारी िेजारी बसलयो. त्ाच्ा 
िेजारी बसण्ाचे मला आणखी एक कारण हयोते. माझ्ा खालयोखाल त्ाची सिगात जास्त िेळा 
िगगातून हकालपट्ी झाली हयोती. (...)

एकदा आपट ेमास्तरांनी कयोणताही एक प्राणी अगर पक्षी याविषयी त्ाचे खाणे, त्ाची 
राहण्ाची पद्धत ही माहहती गयोळा करून एक वनबंध तयार करण्ास सांतगतले हयोते. त्ात तातूचा 
वनबंध सिगात प्रशसद्ध ठरला. त्ाला त्ाबद्दल िगगाबाहरे जािे लागले आशण वप्रस्न्सपटॉलकडून आठ 
आणे दडं झाला. तयो कधी प्रत्क्ष द्ािा लागला नाही ही गयोटि वनराळी. त्ाने एका चतकयोर कागदािर 
ललहहले हयोते, “पेंद्विन पक्षी आमच्ा गल्ीत कुणाकडचे नाही. त्ामुळे त्ाच्ा खाण्ावपण्ाची 
माहहती तमळत नाही. पण तयो वदसायला असा असा असतयो,” असे ललहून त्ाखाली त्ाने कुठून 
तरी तमळिलेले पेंद्विनचे एक लहान चचत् चचकटिले हयोते. (...)

पण एका प्रसंगानंतर मात् आम्ही सगळ्ांनी त्ाची पाठ थयोपटली. केिळ िाकाहाराचा 
आग्ह धरणारे एक गृहस् िाळेत आले. त्ांनी त्ा विषयािर आिेिपूण्म िाषण केले ि िेिटी 
सांतगतले, “गव्ाचा दाणा चैतन्यपूण्म आह.े तयो जतमनीत टाका, त्ातून हहरिेगार रयोप िर येते. 
मटण-मांस जतमनीत टाका, तर काय येईल? माती?”

व्याख्ानानंतर त्ांनी प्रश् विचारायला सांतगतले. त्ा विषयात तसे कुणालाच आतड ेनव्ते. 
तातूने तर कधी कोंबडीचे अंडदेखेील हातात धरले नसेल. पण प्रश् विचारायला उिा राहहला तयो 
तातू! त्ाने विचारले, “तुम्ही गहू कच्चे खाता की चपाती-ब्रडेच्ा रूपात?”

“मी चपाती-पयोळ्ा खातयो. कच्चा गहू खायला मी घयोडा नाही,” व्याख्ाते म्हणाले ि काही 
पयोरे िस्सवदिी हसली.

“मग त्ा चपात्ा जतमनीत टाकल्या तर काय येईल? माती?” तातूने तसे विचारताच 
पाहुण्ांचा चेहरा लालसर झाला, ि वप्रस्न्सपटॉलनी घाईघाईने सिा संपिली. पण आम्ही पाठीिर 
मारलेल्या थापांमुळे तातू अगदी जेरीला आला.

- जी∘ ए∘ कुलकिवी 

क. पयूिमि उतारा िाचल्ािर तातयू सामंत ह्ा मुलाचे व्यलक्मत्व तुम्हाला कसे जाििले? त्ाचे 
रूप, स्वभाि, सियी, िैणशषे्ट दाखििारे व्यलक्चचरि ललिा.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. आता त्ाचे ििमिन करिाऱया ‘हपशानिल्ी’ ह्ा शब्दाचा कोिता अरमि तुम्हाला कळतो? ललिा.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ग. खालील िाक्यांशांचा अरमि काय?

अ. ...पेस्न्सल तोंडािी धरून बसला, की घंटा हयोईपयषंत जगाला हरिलाच.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. बेडूकडयोळ्ांनी पाहत तयो िगगात स्स् बसलेला असे.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. त्ा विषयात तसे कुणालाच आतड ेनव्ते.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

घ. विद्ाथणी असताना अिा एखाद्ा ‘वपिानिल्ी’िी तुमची गाठ पडली हयोती का? सविस्तर 
ललहा.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४  जनसामान्ांचा रिनोद

वनरक्षर कटिकरी समाजाच्ा मनयोरंजनामध्य ेखळखळून हसिणारा विनयोद हा िारच महत्ताचा 
घटक नेहमीच हयोता आशण आजही आह.े जसे श्तमकाचे 
जगणे खडतर तसा त्ांचा विनयोदही ओबडधयोबड, रासिट 
पण रसरिीत, सडतेयोड आशण रयोखठयोक, ओल्या मातीचा 
खमंग गंध असणारा असतयो. लयोककथा, लयोकगीते, स्तीगीते, 
खेळ अिा िेगिेगळ्ा िाटांनी तयो त्ांच्ापयषंत पयोहचत 
असतयो. पण त्ात वनखळ, विनयोदासाठी विनयोद तसा कमीच 
असतयो. िारूड, ललळत, तमािा, गोंधळ, दिाितार यांसारखे 
नाट्प्रकार विनयोदाच्ा आडून सामान्यजनांना िहाणपणाचे 
बयोल ऐकित असतात. त्ात दडलेले अध्यात्म असते तसे 
विचारप्रबयोधनही असते. संत एकनाथांनी रचलेले आशण 
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आजही लयोकवप्रय असणारे ह ेिारूड पाहा – 

 सत्र पाि ग मला | ििानीआई, रयोडगा िाहीन तुला ||
 सासरा माझा गािी गेला | ततकडचं खपिी त्ाला ||
 सासू माझी िार गांशजते | मररआई येऊ द ेततला ||
 जाऊ माझी िडिड बयोलती | बयोडकी कर ग ततला ||
 नणदचें पयोर हकरहकर करतं | खरूज येऊ द ेत्ाला ||
 दादला मारूवन आहुती दईेन | मयोकळी कर ग मला ||
 एका जनाद्मनी सगळेचच जाऊ द े| एकटीच राहू द ेमला ||

सासरच्ा त्ासाला कंटाळलेली सून त्ा त्ासातून मला सयोडि अिी दिेीकड े विनिणी 
करते आह ेहा िारूडाचा सरळ अथ्म आह.े खरयोखरच त्ासलेल्या सुनांचे त्ामुळे मनयोरंजन हयोते; 
आपली बाजू घेऊन कयोणी तरी बयोलते आह ेह ेऐकून त्ांच्ा जीिाला बरे िाटते ह ेखरेच; पण 
त्ात दडलेले अध्यात्मही आह े: सासरा म्हणजे अहकंार, सासू म्हणजे इच्ा हकंिा िासना ... 
िगैरे.

सामाशजक-राजकीय विषयांिर वटप्णी करण्ासाठी आशण लयोकांचे प्रबयोधन करण्ासाठीही 
विनयोदासारखे दुसरे प्रिािी साधन नाही, ह ेलक्षात घेऊन आपापले विचार जनसामान्यांपय षंत 
पयोहयोचिण्ासाठी आशण विरयोधी विचार खयोडून काढण्ासाठी लयोकरंजनाच्ा ह्ा माध्यमांचा िापर 
हयोत आलेला आह.े विनयोदाचा आधार घेऊन धातम्मक हकंिा राजकीय सतिाधाऱयांना चचमट ेकाढता 
येतात आशण त्ांच्ाबद्दलची नाराजी व्यक् करण्ाची संधी तमळते. ह्ाही दृटिीने जनतेसाठी 
विनयोद महत्ताचा असतयो.

शब्दारमि : १. रयोडगा = गव्ाचे आशण हरिऱयाचे पीठ मळून केलेली आशण वनखाऱयािर 
िाजलेली जाड पयोळी.   २. खपिी त्ाला = तयो मरेल असे कर.   ३. मररआई येणे = एखादा 
जीिघेणा आजार हयोणे.   ४. बयोडकी कर = ततला विधिा कर.   ५. खरूज = एक त्चारयोग.   
६. दादला = निरा.   ७. आहुती दईेन = तुला िाहीन.   ८. एका जनाद्मनी = ईश्वराच्ा कृपेने

क. खालील िाक्ये अरमि न बदलता, त्ांतील अरोरेखखत शब्दसमयूिांमध्ये बदल करून पुन्ा 
ललिा. 
अ. वनरक्षर कटिकरी समाजाच्ा मनयोरंजनामध्य े खळखळून हसिणारा विनयोद हा िारच 

महत्ताचा घटक हयोता.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. जसे श्तमकाचे जगणे खडतर तसा त्ांचा विनयोदही ओबडधयोबड, रासिट पण रसरिीत, 
सडतेयोड आशण रयोखठयोक.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78    DeÇîeenÊej



िास्यतरंग३

इ. त्ात दडलेले अध्यात्म असते तसे विचारप्रबयोधनही असते.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. संत एकनाथांनी रचलेले आशण आजही लयोकवप्रय असणारे ह ेिारूड. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. खरयोखरच त्ासलेल्या सुनांचे त्ामुळे मनयोरंजन हयोते.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऊ. विनयोदाचा आधार घेऊन धातम्मक हकंिा राजकीय सतिाधाऱयांबद्दलची नाराजी व्यक् करण्ाची 
संधी तमळते.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. ‘संत एकनारांच्ा िर हदलेल्ा भारुडामध्ये अध्यात्म आणि रिचारप्रबोरन – दोन्ी सापडते’  
स्पष्ीकरि द्ा.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. तुमच्ा मातृभाषेतील लोकसाहित्ातील रिनोदाबद्ल ललिा.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

रिनोद
बऱयाच िष्यांनंतर जुन्या तमत्ांबरयोबर ट्केला गेलयो हयोतयो. िाटते एका गािात चहासाठी थांबलयो. 
एका घराच्ा ओसरीिर एक तरुण पाय पसरून खांबाला टकूेन बसला हयोता. बाजूलाच 
असलेल्या िेतात त्ाची तरुण बायकयो काम करत हयोती.

“तुमच्ा पत्नींना वदिसिर ह ेकाम करणं जड जात असेल, 
नाही?” मी विचारलं.

“हां, लय जड जातं. पन ततच्ा कामाच्ा पाळ्ा ठरल्याल्या 
असत्ात,” तरुण म्हणाला.

“अच्ा! म्हणजे त्ा थकल्या की तुम्ही काम करता...”
“अं ह!ं िेतातल्या कामानं ती थकली की घरकाम करते...”
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घ. खालील उतारा िाचा.

‘हास्य ही मानिाला वनसगगाकडून तमळालेली एक श्ठेि दणेगी आह’े, ‘हास्य ह ेजगातील सिगात 
सुसंसृ्कत संगीत आह’े, अिासारखी सुिातषते आपल्या कानािर पडत असतात, आशण ती जे 
म्हणतात ते खरेही आह.े पण नेहमीच आशण सि्यांसाठीच ते खरे असते का? ज्ांना चांगला विनयोद 
करता येतयो आशण ज्ांना तयो चांगल्या प्रकारे समजून घेता येतयो अिा व्यक्तींसाठी ते तसे असते 
ह्ात िंका नाही. मात्, चांगला, दजवेदार आशण बुद्द्धमान विनयोद करणे सि्यांनाच जमते असे नाही. 
ज्ांना जमते त्ांना कुठे थांबािे हहेी कळते. अडचण हयोते ती ह ेन कळणाऱयांची.

हयोते असे, की विनयोद करणाऱयांियोिती माणसे पटकन गयोळा हयोतात. त्ांच्ा प्रततसादामुळे 
विनयोद करणारे सुखाितात. त्ांचा आत्मविश्वास िाढतयो आशण बऱयाचदा मयगादा ओलांडून 
ओसंडायला लागतयो. आपल्या ताकदीची त्ांना जाणीि हयोते. हळूहळू ततची निा चढत जाते 
आशण विनयोद वटगंलटिाळीच्ा पातळीिर घसरू लागतयो. दजगाला सयोडचचठ्ी वदलेला असा विनयोद 

नेहमी कमकुित, दुब्मळ, ‘अरे’ला ‘का रे’ करू न 
िकणाऱया व्यक्तींच्ा हकंिा समाजगटाच्ा मागे हात 
धुऊन लागतयो. तमत्ांच्ा गटामध्य ेह ेघडताना आपण 
बऱयाचदा पाहतयो. हचे मयोठ्या प्रमाणात समाजामध्यहेी 
घडत असते. कुणाचे तरी वनरीक्षण िाचनात आले 
: जेव्ा एखादा पुरुष एखादी मूख्म चूक करतयो, तेव्ा 
इतर पुरुष म्हणतात – ‘काय मूख्म आह ेहा इसम!’ 
जेव्ा एखादी बाई मूख्म चूक करते, तेव्ा पुरुष 

म्हणतात – ‘काय मूख्म असतात ह्ा बायका!’ इथे ‘बाईं’च्ा जागी ‘ड तुकडीतली मुलं’ इथपासून 
‘अमुक जाततधमगाची, अमुक िणगाची हकंिा तमुक प्रांतातली, दिेातली, िहरातली, िारीररक व्यगं 
असलेली, िार लठ् हकंिा िार बारीक असलेली माणसे’ असे काहीही घालता येईल.

मग विनयोदाचे करायचे काय? सारखे जंतुनािक ििारून तयो वनजषंतुक करायचा की विनयोद 
करायचाच नाही? प्रश् अिघड आह.े मला िाटते की तारतम्य बाळगणे, जीि हकंिा लेखणी घसरू 
न दणेे आशण विनयोद करण्ाचे स्ातंत्र हिे असेल तर दुसऱयाने केलेला विनयोद ऐकून घेण्ाचीही 
तयारी असणे एिढ ेतरी जमायला हिे. ‘मी कुणालाही टपल्या मारणार, पण माझ्ाकड ेकुणी मान 
िर करून पाहायचेही नाही’, ही ि ॅशसस् िृतिी कयोणीही झाले तरी हकती काळ खपिून घेणार? 

अ. उताऱयातील पुढील रिरानांिरची तुमची मते ललिा.

१. दजगाला सयोडचचठ्ी वदलेला असा विनयोद नेहमी कमकुित, दुब्मळ, ‘अरे’ला ‘का रे’ करू न 
िकणाऱया व्यक्तींच्ा हकंिा समाजगटाच्ा मागे हात धुऊन लागतयो.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िास्यतरंग३

२. चांगला, दजवेदार आशण बुद्द्धमान विनयोद करणे सि्यांनाच जमते असे नाही.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३. विनयोद करण्ाचे स्ातंत्र हिे असेल तर दुसऱयाने केलेला विनयोद ऐकून घेण्ाचीही तयारी 
असणे एिढ ेतरी जमायला हिे.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. पुढील िाक्यांमरील कािी भागाऐिजी िरील उताऱयामध्ये असलेले िाक् प्रचार िापरून 
िाक्ये पुन्ा ललिा. 

१. लग्ानंतर दयोनच महहन्यांनी िामनने बायकयोला घटस्योट वदला. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२. एकनाथचे कुणािीच पटत नाही. चुकीबद्दल कुणी समजुतीने जरी काही म्हटले तरी तयो 
लगेच िांडायला लागतयो.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३. पाि्मतीला सुखाचे वदिस कधी वदसले नाहीत. जन्ाला आल्यापासून दुद दैिाने ततची साथ 
सयोडलेलीच नाही.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४. “ताई, अिी कामं तू एकट्ा िैरिीिर सयोपिू नकयोस. बयोलताना कुठे, कधी, हकती आशण 
काय बयोलािं, काय बयोलू नये ह ेततला समजत नाही.”

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

५. जाहीर सिेत श्योत्ांिर छाप पाडण्ाच्ा नादात अनेकदा िके् सभ्तेची पातळी सयोडतात.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िास्यतरंग ३

च. ‘िसिे’ आणि ‘रिनोद’ ह्ा रिषयांशी आणि शब्दांशी संबंचरत सिमि प्रकारचे शब्द ललिा.

उदा∘ खुदुखुदु हसणे

हसणे

विनयोद  

उदा∘ हसरा

५  दत्ताराम मारुती रमरासदार
विनयोद ही एक जीिनदृटिी आह.े आयुष्याकड े पाहण्ासाठी विशिटि कयोन 
करून धरलेली ती एक मजेदार दुबणीण आह.े ती मला तमळाली असेल. या 
दुवब्मणीतून पाहहले म्हणजे जग कसे गमतीदार आशण हलकेिुलके वदसते! 
संगतीपेक्षा विसंगतीकड े अभधक लक्ष जाते. रस्ता डांबरी असला तरी 
त्ातील खड् ेआधी वदसतात. स्च् सूय्मप्रकािात चाललेल्या माणसाचे 
टक्कल उन्ात चकाकत असल्याची जाणीि हयोते. पाय घसरून िर रस्तात 

रस्तािी समांतर रेषेत पडलेल्या एखाद्ा ढरेपयोट्ापािी थांबून कुतूहलाने त्ाचे तोंड न्याहाळािे 
असे िाटू लागते. स्तःिीच पुटपुटत, बडबडत चाललेली भ्ांततटि माणसे वदसतात. िहाणपणाचा 
आि आणून स्तःचा मूख्मपणा मात् प्रकट करणारी रत्न ेजागयोजाग आढळतात. िाटले तिा थापा 
मारून इतरांची करमणूक करणाऱया आशण स्तःची िसिणूक करणाऱया अलरौहकक चचजा 
डयोळ्ात िरतात. जीिनातली सगळी विसंगती आशण विरूपता स्पटिपणे समयोर उिी राहते. 
इतकेच नव्,े तर या विसंगतीआड आशण या विरूपतेच्ा पाठीमागे 
दडलेले माणसाच्ा आयुष्यातील दुःख जेव्ा सहजपणे या विनयोदातून 
व्यक् हयोते, त्ा दुःखाविषयी सहानुिूती वनमगाण हयोते, तेव्ा त्ा 
विनयोदाला िेगळीच पातळीही प्राप्त हयोते. त्ाला चचरतारुण्ाचा िर 
प्राप्त हयोतयो. सकाळी अध्मिट उमललेल्या िुलासारखा तयो विनयोद ताजा 
आशण टिटिीत करतयो. त्ाचा सुगंध कधी नटि हयोत नाही.
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िास्यतरंग३

क. रिशेषिे

अ. रिशेषिाशी जुळिाऱया योग्य नामांपुढे ( ) अशी खयूि करू या. (अनेक उत्तरे शक्य आिेत.)
१. मजेदार : कथा  – त्चा  – िक्ी – स्िाि 
२. गमतीदार : प्रसंग – गंमत  – मजा – पयोषाख
३. हलकेिुलके : नाटक – जेिण – िातािरण – घर
४. भ्ांततटि : काम  – मन  – पररस्स्ती – पुस्तक
५. अलरौहकक : संिाद – व्यष्क्मत् – विनयोद – कुटुबं
६. टिटिीत : पदाथ्म – उदाहरण  – चेहरा – वदिस

आ. िरीलपैकी प्रत्ेक जोडी िापरून एक िाक्य ललहू या.

१. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

५. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

६. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. “रिसंगतीआड आणि या रिरूपतेच्ा पाठीमागे दडलेले मािसाच्ा आयुष्यातील दुुःख 
जेव्हा सिजपिे या रिनोदातयून व्यक् िोते, त्ा दुुःखारिषयी सिानुभयूती ननमताि िोते, तेव्हा त्ा 
रिनोदाला िेगळीच पातळीिी प्राप्त िोते.” रमरासदार सांगतात असा अनुभि तुम्ही करी घेतला 
आिे का? त्ा अनुभिारिषयी ललिा.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. खालील अरथांचे शब्द ओळखा. त्ा शब्दाचा िाक्यात उपयोग करून ललिा.

अ. एखाद्ाचे िले व्ािे अिी इच्ा बाळगणारी व्यक्ी : (हहतचचंतक, इचु्क, चांगुलपणा)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. एखाद्ाचे दुःख बघून दुःखाची हयोणारी जाणीि : (अनुिूती, समज, सहानुिूती)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. उपकार करणारी व्यक्ी : (धनी, सुखकतगा, उपकारकतगा)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िास्यतरंग ३

ई. र्र अंतरािरील गयोटि पाहण्ाचे यंत् : (दुबणीण, चष्ा, भिंग)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. संबंध नसण्ाचा िाि : (भिडस्त, असंबद्ध, तटस्पणा)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऊ. िब्दांत, िाक्ांत काही िरक करून हकंिा एकाच उच्चाराचे पण भिन्न अथगाचे िब्द घेऊन 
आणलेली गम्त : (अलंकार, कसयोटी, कयोटी)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ए. श्ठेित्, महानता, मयोठेपणा : (उंची, उदातिता, ज्ान)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अॅ. आधी न कळलेला, अचानक झालेला, समजािून न सांगता येणारा अनुिि : (साक्षात्ार, 
चमत्ार, अपघात)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऐ. खयोट े(बयोलणे) : (छाप, धाप, थाप)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ओ. वनिड करण्ाची क्षमता, सारासार विचार, व्यिहार करौिल्य : (वनिडणूक, तारतम्य, 
सरासरी)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

रिनोद

एका तरुण पत्काराला ययोगाययोगाने एक िृद्ध चचनी 
प्रिासी िेटला. पत्काराने लगेच कागद-पेन घेतले, 
त्ा िृद्धािी बऱयाच विषयांिर गप्ा मारल्या. िेिटी 
त्ाने विचारले, “तुमच्ा मते जगातला कयोणता समाज 
सिगात बुद्द्धमान आह?े”

चचनी आजयोबांनी काही क्षण विचार केला आशण िांतपणे उतिर वदले : “चचनी समाज. 
त्ाची तीन कारणं आहते. एक : त्ानं छपाईची कला ियोधली, पण िृतिपत् ंछापली नाहीत. 
दयोन : त्ानं स्योटक दारूचा ियोध लािला, पण तयोिा तयार केल्या नाहीत. आशण तीन : 
हयोकायंत्ाचा ियोध लािला, पण अमेररकेचा ियोध लािला नाही.”
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६  एकदा आणि अनेकदा
क. रिशेषिाला पुढे हदलेल्ांपैकी योग्य प्रत्य लाियून हरियारिशेषि तयार करा आणि ररकाम्ा 
जागा  भरा. 

रिशेषि :  हकत्के, निे, तेिढ,े एक, इतके, हजार, एिढ,े अनेक, एक)
प्रत्य :  ने / त् / दा / त

उदा∘ अनेकदा आपण िरीराने जरी एखाद्ा वठकाणी असलयो तरी मनाने मात् आपण िलतीकडचे 
असतयो.

अ. कंपनी बंद पडली तरी मी हार मानली नव्ती, मी पुन्ा ---------------------- व्यिसाय सुरू 
करण्ाचे ठरिले.

आ. आयुष्यात ---------------------- तरी प्रेम करून पाहािे असे म्हणणाऱयांना एकट ेराहण्ातली मजा 
माहीतच नसते. 

इ. ---------------------- प्रिासनाला वनिेदन दऊेनही त्ांनी िाळेकड ेदुल्मक्षच केले. 

ई. राजकारणातली समीकरणं समजणं अिघड आह.े आज एकमेकांच्ा विरयोधात उिे असलेले 
पक्ष कधी ---------------------- हयोतील ह ेसांगता येत नाही! 

उ. िेजाऱयांना ---------------------- सांगून झालं की रात्ी टीव्ीचा आिाज कमी ठेित जा म्हणून, 
पण त्ाचा काही उपययोग झाला नाही. 

ऊ. वदिसिर राबून िक् िीस रुपये? ---------------------- पयोटाची खळगी किी िरणार?

ए. आम्ही स्यंसेिक रस्ता साि करत हयोतयो ---------------------- एका गृहहणीने दुसऱया मजल्यािरून 
रस्तािर पुन्ा कचरा टाकला.

अॅ. ते दयोघे अभिनेते हकत्के वदिस एकत् राहत आहते, परंतु आम्हाला ---------------------- लग् 
करायचं नाही म्हणतात! काय तर म्हणे ललव्-इन-ररलेिनशिप!

 
ख. खाली कािी नामे हदली आिेत. त्ांपासयून रिशेषिे तयार करा.

नाम रिशेषि नाम रिशेषि

उदा∘ उदातिता उदाति अ. मजा

आ. हुिारी इ. विसंगती

ई. िसिणूक उ. आनंद

ऊ. विरूपता ए. धम्म

अ ॅ. चचरतारुण् ऐ. गंमत

ओ. वििक्पणा औ. ज्ान
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७  संरी
क. पुढील संरी सोडिा.

अ. चांगलेसे = --------------------------------- + ----------------------

आ. नयन = --------------------------------- + ----------------------

इ. घामयोळे = --------------------------------- + ----------------------

ख. पुढील शब्दांचे संरी करा.

अ. काही + असे = ------------------------------------

आ. हकती + एक = ------------------------------------

इ. प्रीती + अथ्म = ------------------------------------

८  खालील चौकोनात ‘रिनोद’ ह्ा शब्दाला लागतील अशी रिशेषिे शोरा आणि ती 
िलयांहकत करा. एकयू ि २१ रिशेषिे तुम्हाला सापडयू  शकतात.

द्व्य थणी सू ि प्र ल ियो त र ल

ल ळ क्ष्म सा सं क कु ज क ट

वन वि्म ष म ग खयो च क टा ती

बयो च रा िे वन ड झों ब णा रा

ज गा र द ठि क िी झयो खे न

ठ ग टयो क दा र द ि ळ ब

अ स भ् ता र जयो मा तम्म क ट

ना ती र क स चा र ना र ब

प्र स न्न ता म ि मी ठा क टी

र ले िा द्ब्द क ट िा ळ क त
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िे रिश्वचच माझे घर!४

 सिमिसमािेशक भारतीय संसृ्ती समजयून घेिे    
 संिेदनशीलता, मानितािाद, आंतरराष्रि ीय 

सिकायमि यांबद्ल समजयून घेिे ि चचता करिे  
 व्याकरि : रातुसाचरत रिशेषिे (गािारा 

गळा – गायलेले गािे – गाता गळा) 
समजिे ि िापरिे  

 संरी ओळखिे आणि करिे

चला, णशकयू  या ...

िे रिश्वचच माझे घर! ४

meÊ³eeSWµeer    87



िे रिश्वचच माझे घर! ४
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१  िे रिश्वचच माझे घर!
क. खालील चचरि पािा. िारकरी संप्रदायाबद्ल आंतरजालािरून माहिती रमळिा आणि 
त्ाबद्ल ललिा.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



िे रिश्वचच माझे घर!४
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ख. खालील उतारा िाचा. 

महाराट्िाची िूमी ही संतांची, विचारिंतांची, शूरांची आशण समाजसुधारकांची िूमी आह.े 
महाराट्िाच्ा जडणघडणीमध्य ेसंतांचे अनमयोल ययोगदान आह.े पंढरपूरच्ा श्ी विठ्लाला दिैत 
मानणाऱया या िारकरी संप्रदायास संत ज्ानेश्वर ि संत नामदिेांनी लयोकवप्रयता तमळिून वदली आह.े 
संत ज्ानेश्वरांच्ा जन्ापूिणीच िारकरी संप्रदाय अस्स्तत्ात आला असला, तरी त्ांनी आपल्या 
ग्थंांमधून आशण कायगातून संप्रदायास मूत्म रूप वदले आह.े समाजाने िाळीत टाकले असतानाही 
संत ज्ानेश्वरांनी ‘ह ेविश्वचच माझ ेघर’ अिी विश्वात्मक वििाल शिकिण साऱया समाजास वदलेली 
आह.े आपल्या कायगातून ि चचरंतन साहहत्ातून त्ांनी तळागाळातील समाजास िागित धमगाच्ा 
मंवदरात एकत् आणले. सामाशजक समतेचा ि िारकरी संप्रदायाच्ा िष्क्मंवदराचा पाया त्ांनी 
घातला असून अिंग, ओिी, गिळण, विरहहणी, िारूड, प्रिचने यांमधून त्ांचे समृद्ध साहहत् 
ि वििाल अंतःकरण आपणास जाणिते.

ग. खालील उतारा िाचा. 

िे रिश्वचच माझे घर...?!

थयोर लयोकांच्ा तोंडून बाहरे पडलेल्या अिा िचनांिर आम्ही लहान ियात मनापासून विश्वास 
ठेिला. अगदी िारािून जाऊन. आमच्ा ियाला आशण तेव्ाच्ा काळाला ियोिण्ासारखेच हयोते ते.

िय िाढले. ओठािर तमसरूड अन ् अकलेला शिंगे िुटली तसा िारािलेपणाचा डयोक्ापयषंत 
चढलेला ज्वर उतरत गेला. तसे हयोणे स्ािाविक हयोते आशण आिश्यकही हयोते.

पण त्ानंतर जगण्ाच्ा धडपडीत आम्ही कधी आशण कसे गुरिटत गेलयो, कळलेच नाही. 
थयोर लयोक भिंतींिर टांगलेल्या तसवबरीत आशण त्ांची िचने बंद कपाटांमधल्या पुस्तकांमध्य े
राहहली. आम्ही आमच्ा जगात रमलयो. काळ पुढ ेसरकत गेला, बदलत गेला. रीती बदलल्या, 
सियी बदलल्या, जगण्ाचे निे मंत् तमळाले : ‘आजचा, आतिाचा विचार करा! उद्ाचं कुणी 
पाहहलंय? हिं ते सगळं तमळिा. सहज तमळत नसेल तर ओरबाडून, हहसकािून घ्ा!’

आम्ही अगदी तस्सचे केले. सजीिांना ओरबाडले, वनजणीिांना लुबाडले; माती म्हणू नका, पाणी 
म्हणू नका, टकेड्ा म्हणू नका, पि्मत म्हणू नका, िातािरण, अंतराळ, काही काही सयोडले नाही. 
उद्ाचा जरासुद्धा विचार केला नाही. जग आमच्ा मुठीत आल्याचे िास आम्हाला हयोऊ लागले.

काळ पुढ ेसरकतच राहहला. घरात नातिंड ेआली.
“तुम्ही आजी-आजयोबा त्ांचे; त्ांच्ािर ‘आपले’ संस्कार करा जरासे!” मुलगा आशण सून 

म्हणाले.
त्ामुळे आजकाल आम्ही नातिंडांिर संस्कार करत असतयो. तसे थयोड े थयोड े अजूनही 

आठिते आह ेआम्हाला :
‘खयोट े कधी बयोलू नये, चयोरी कधी करू 

नये’ इथपासून ‘ह ेविश्व माझचेच घर...’ माझचेच 
घर!?...माझचेच?...काही तरी चुकते आह ेका?...
माझचेच...‘चच’च्ा जागेची गिलत हयोतेय का?...
असू द!े काय िरक पडतयो? नाही तरी मुलांना 
काही कळणार नाहीच आह.े आम्हाला तरी कुठे 
कळले सगळे? संस्कारांचे असेच तर असते.
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अ. पुढे हदलेले संिाद िाचा. ‘िे रिश्वचच माझे घर’ ह्ा ओळीत ‘चच’ िा प्रत्य कोित्ा शब्दाला 
जोडािा ह्ाचे भान कोिाला आिे, ते मोकळ्ा जागेत ललिा.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

१

“तुषार, कासचं पठार िुलल्याची बातमी िाचलीस ना? रवििारी आम्ही बाईकिरून पाहायला 
जाणार आहयोत. येताना मी दयोन-चार प्रकारची रयोपं आणणार 
आह,े कंुडीत लािायला.”
“रयोपं? किी आणणार?”
“किी म्हणजे? मुळापासून उपटणार आशण आणणार! येतयोस?”
“नाही.”
“का रे? तू एिढा वनसग्मप्रेमी...”
“मी वनसगगािर प्रेम करतयो. त्ाच्ािर मालकीहक्क सांगत नाही. ती रानिुलं आहते, उत्पल. ती 
त्ाच मातीत, त्ाच िातािरणात आशण त्ाच मयोसमात िुलतात. कंुडीत ती किी जगतील?”
“तू ना, प्रत्के गयोटिीत नाटच लािणार.”
“आशण तुझ्ासारखे लयोक ते पठार उजाड केल्याशििाय िहाणे नाही हयोणार. जा तुम्ही!”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२

“आत्ा, आम्ही यंदा अल्ीररया, मयोरयोक्कयो आशण 
स्पनेला जायचा बेत करतयोय,” िैदहेी उत्ाहाने 
म्हणाली.
“दयोघंच? आशण मग जेिण्ाखाण्ाचं कसं?”
“कसं म्हणजे? जसं ततथं असेल तसं!”
“बाई गंऽ! काय खातात ते लयोक कयोण जाणे!” आत्ा 
अंगािर िहारे आल्यासारखे करत म्हणाली.
“आत्ा, माणसंच राहतात ततथं. आम्ही तयो दिे पाहायला जातयोय, पण नुसत्ा इमारती पाहून 
दिे कळत नाहीत. ज्ांना माणसं आशण त्ांचं जगणं समजून घ्ायचं नसतं ना, त्ांनी घरी बसून 
वपठलं-िात खात टीव्ीिर न ॅिनल शजओग्ाविक पाहािं. स्स्त पडतं ते.”

२  स्लांतर
क. खालील दशेांतील लोकांबद्ल तुम्हाला काय िािते? उदािरिाप्रमािे ललिा.
उदा∘ अमेररकेतील लयोक िार हुिार असतील / असणार / असले पाहहजेत.

तुक्क स्तान    रशिया    पाहकस्तान    पयोलंड    नेपाळ    िूतान    श्ीलंका
कजाहकस्तान    फ्ान्स    पॅलेस्ाइन    स्ीडन    जपान    चीन    अिगाशणस्तान
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ख. खालील लेख िाचा.

अ. लेखास ि त्ातील वनरवनराळ्ा िागांस ययोग्य िीष्मक सुचिा. 

आ. लेखातील ररकाम्या जागी ययोग्य प्रत्य / अव्यय ललहा.

लेखाचे शीषमिक : -----------------------------------------------------------------------------------

उपशीषमिक : --------------------------------------------------------------------------------------------

स्लांतररतांना (१) सामािू-------- घेण्ाच्ा मुद्दािरून युरयोपीय दिेांमध्य ेबहुसांसृ्कततकतेचा प्रश् 
ऐरणीिर आला आह.े चॅन्सलेर अंगेला मेरकेल यांच्ा राट्ििादी िूतमकेमुळे जम्मनीतही हा विषय 
िादग्स्त बनला आह.े सांसृ्कततक विविधता हाडीमािी (२) खखळले-------- िारतीय समाजात 
बहुसांसृ्कततकता हा िादाचा मुद्दा बनला नसला, तरी पाश्चात्त (३) दिेां-------- त्ािरून चचवेचे मयोहयोळ 
उठले आह.े बहुसांसृ्कततकतेच्ा मुद्दािरून युरयोपीय दिे एका अिघड िळणािर येऊन पयोचले 
आहते. या (४) दिेां-------- ‘त्ां’चा, म्हणजे स्लांतररतांचा (वििेषतः मुच्लिम) प्रश् उिा ठाकला 
आह.े नेदरलँड् स, वब्रटन या दिेांप्रमाणेच (५) जम्मनीत-------- या विषयािर चचगा घडू लागली आह.े 
फ्ान्समध्यहेी हा विषय आह;े मात् त्ािर चचगा हयोत नाही. स्लांतररतांना त्ांच्ा संसृ्कतीप्रमाणे 
िागण्ाची मुिा दऊेन (६) जम्मनी-------- बहुसांसृ्कततकता मान्य करायची की स्लांतररतांनी 
जम्मनीमधील समाजजीिनात एकरूप हयोण्ासाठी राट्ििादाकड ेझकणाऱया जम्मन नागररकत्ाच्ा 
अटी मान्य करायच्ा, असा हा पेच आह.े या संदिगात जम्मनीने एकीकड ेराट्ििादाला महत्त दऊेन 
(७) स्लांतररतां-------- असलेल्या कायद्ात बदल केले आहते, तर दुसरीकड,े स्लांतररतांसाठी 
काही ययोजनाही आखल्या आहते. मात् या विषयािी संबंभधत कतमिनर माररया ब्योहमर यांनी 
जम्मनीत (८) बहुसांसृ्कततकते-------- स्प्न साकार हयोऊ िकलेले नाही, असे स्पटि केले आह.े या 
संदिगात जम्मनीत अलीकड े‘एकात्मता पररषद’ेचे आययोजन करण्ात आले हयोते. त्ा अनुषंगाने ह े
मुदे्द उपस्स्त झाले. मुख् म्हणजे या (९) पररषदे-------- तुक्क स्तानातील गटांनी बहहष्ार घातला 
हयोता, तरी या शिखर पररषदचेा उले्ख ‘मैलाचा दगड’ असा करण्ात आला आह.े जम्मनीतील 
स्लांतररतांमध्य ेतुक्क स्तानातील मुच्लिम स्लांतररतांची संख्ा सिगाभधक (सुमारे २५ लाख) आह;े 
तथावप, तेथील नागररकांचे स्लांतर आजचे नाही. त्ामागे सुमारे ५० िष्यांचा इततहास आह.े

उपशीषमिक : --------------------------------------------------------------------------------------------

१९६० च्ा दिकात जम्मनीने ‘गेस् िक्क स्म'ना आपल्या दिेात येण्ाचे वनमंत्ण वदले (कारण 
तेव्ा जम्मनीला मनुष्यबळाची गरज हयोती). त्ा िेळी (१०) तुक्क स्तानाती-------- अनेक नागररकांनी 
उदरवनिगाहाचा एक माग्म म्हणून जम्मनीत स्लांतर केले; पण जम्मनीत राहूनही ते आपली संसृ्कती 
जपून हयोते. दरम्यान, पाश्चात्त दिेांत सि्मप्रथम कॅनडाने बहुसांसृ्कततकतेची संकल्पना स्ीकारली. 
विविध संसृ्कतींच्ा नागररकांनी परस्परांचा आदर करणे ह े या संकल्पनेत अपेशक्षत आह.े 
मात् बहुसांसृ्कततकतेद्ारे व्यक्तींच्ा मनात एका विशिटि संसृ्कतीला असलेले महत्त, तसेच 
(११) इतरां--------- आपण कयोणी िेगळे आहयोत ही िािना, या दयोन बाबी अधयोरेखखत हयोतात. 
त्ामुळे इतर समाज-संसृ्कतींमध्य ेसामािून जाणे, त्ांच्ािी एकरूप हयोणे अिघड बनू िकते, 
असे म्हटले जाते.
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जम्मनीत १९८०च्ा दिकात बहुसांसृ्कततकतेची कल्पना उचलून धरण्ात आली. मात् या 
संकल्पनेबाबत तेथे िारिी स्पटिता नव्ती. बलल्मनची भिंत पडल्यानंतर तेथील स्लांतररतांची 
संख्ा िाढली. १९९०च्ा दिकात, जागततकीकरणाच्ा प्रवक्रयेत जम्मनीत िांशिक भिन्नता 
अभधक प्रमाणात आढळू लागली. मग अमेररकेतील ‘मेस्टंिग पटॉट’प्रमाणे (सुरुिातीच्ा काळात 
स्लांतररतांनी आपली संसृ्कती जपणे ि हळूहळू अमेररकी समाजजीिनात एकरूप हयोणे) 
जम्मनीतही घडािे, अिी अपेक्षा करण्ात आली; पण जम्मनीत तसे कधी घडले नाही. आपली 
अस्मिता, संसृ्कती ि त्ानुसार आपले जीिनव्यिहार ह ेमुदे्द स्लांतररतांसाठी नेहमीच महत्ताचे 
ठरत गेले. दुसरीकड,े सरकारनेही जम्मन समाजािी स्लांतररतांनी एकरूप व्ािे, यासाठी पुरेसे 
प्रयत्न केले नाहीत.

इ. िरील लेख नीि िाचा आणि खालील प्रश्नािली िापरून िगतातील इतर रिद्ार्थथांची मते 
गोळा करा.

१. स्लांतररतांना का सामािून घेतले पाहहजे? 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२. बहुसांसृ्कततकता ही तुमच्ासाठी समस्या आह ेकी उपाय? स्पटिीकरणासहहत उतिर ललहा.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३. तुमच्ा मते ‘राट्ििाद’ म्हणजे काय?
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४. ‘राट्ििाद’ आशण ‘एकात्मता’ ह्ा परस्परविरयोधी संकल्पना आहते का? स्पटिीकरणासहहत 
उतिर ललहा.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ई. आता ह्ा मतांचा अभ्ास करून खालील मुद्दांिर ललिा. तुम्हाला जाििलेल्ा समस्या 
आणि त्ािरील उपाय ह्ािर भाष्य करा.

सारारि मत गैरसमज समस्या उपाय

स्लांतर

बहुसांसृ्रतकता 

राष्रि िाद

एकात्मता



िे रिश्वचच माझे घर! ४

94    ®eewN³eeCCeJe

उ. आतापययंत आपि कोिकोिते दशे पाहिले-अनुभिले आिेत? आपल्ाला कोिता दशे 
आिडला, आणि का आिडला? खालील यादीतील िाक्यांश िापरून त्ाबद्ल ललिा. 

िाक्यांश

... मला (खूप) आपुलकी िाटते.

... मला सुखाितयो.

... शिकण्ासारखं आह.े

... िाखाणण्ाजयोगं आह.े

... वदिा दाखितात.

... राग येतयो.

... कळू िकत नाही.

... चहकत करतं.

... काहीतरी करायला पाहहजे, असं िाटतं.

... पाहून िाईट िाटतं.

... अभिमान िाटतयो.

... जरा अतीच आह,े असं िाटतं.

... करौतुक िाटतं..

... निल िाटतं.

... आपलं िाटतं.

... बाबतीत मी तडजयोड करू िकत नाही.

उदा∘ मला जपानमधील िांततवप्रय संसृ्कतीबद्दल खूप आपुलकी िाटते.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऊ. एखादी व्यक्ती, समाज हकंिा संसृ्ती यांच्ा बाबतीत तुमचे कािी पयूिमिग्रि िोते का? ते 
कशािरून तयार झाले िोते (उदा∘ पोशाख, राििीमान, सियी, भाषा, इ∘)? ते कसे दूर झाले?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ए. ‘िे रिश्वचच माझे घर’ िी संकल्पना तुमच्ा मते कशी प्रत्क्षात आिता येईल? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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अ.ॅ खालील तक्ा भरा.

उदा∘ खाणे तयो खाणारा, ते खाणारे 
ती खाणारी, त्ा खाणाऱया
ते खाणारे, ती खाणारी 

तयो खाले्ला, ते खाले्ले
ती खाले्ली, त्ा खाले्ल्या
ते खाले्ले, ती खाले्ली 

१. िाचिे

२. झोपिे

३. करिे

४. िोिे

५. जेििे

६. येिे

७. जािे

८. उरिे

९. ललहििे
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१०. हपिे

११. गािे

१२. जगिे

१३. अनुभििे

१४. दिेे

१५. घेिे

१६. सांगिे

१७. िाजििे

ऐ. उदािरिाप्रमािे नामे तयार करा आणि त्ांचा िाक्यांत उपयोग करून संभाषिे ललिा.

उदा∘ मुलगा : आई, माझ ं खाऊन झालं गं! थयोड ं अन्न 
उरलं आह.े

 आई : बरं. मग उरलेलं फ्ीजमध्य ेठेि.

 मुलगा : आशण खाले्ल्याचं काय करू?

 आई : खाले्लं पचि आता, जा. ितपािली करून 
ये.
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१. रिद्ारवी : सर, माझा थयोडा गृहपाठ झाला आह,े थयोडा अजून राहहला आह.े
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२. रमरि : अरे, तू सुचिलेलं पुस्तक थयोडचं िाचून झालंय माझ,ं अजून बरंच उरलंय. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३. णशक्षक : (मुख्ाध्यापकांना) सर, तुम्ही म्हणताय सि्म मुलांना शिक्षा करा. पण काहीच मुलं 
दगंा करतायत. काही जण िांत बसले आहते.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४. नाट्गृिाचे व्यिस्ापक : ह ेबघा, सगळ्ाच प्रेक्षकांना हाकलता येणार नाही. त्ातले 
काही जणच ियोनिर बयोलतायत, बाकीचे तर िांतपणे नाटक पाहतायत.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

५. मैरिीि : नाही रे, माझी गयोटि ललहून नाही झाली अजून. बऱयापैकी सुचलं आह,े पण अजून 
बरंच सुचलं नाहीये. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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३  सीमोलं्घन 
क. खालील सुभारषताचा अरमि ललिा. हदलेल्ा स्पष्ीकरिांची मदत घ्ा.

केल्ाने दशेािन | पंहडतमैरिी सभेत संचार |
शा्रिग्ररंरिलोकन | मनुजा चातुयमि येतसे फार ||

शब्दारमि :

दशेािन = प्रिास; पय्मटन; दिेभ्मण   पंहडतमैरिी = पंवडतांिी हकंिा विद्ान आशण ज्ानी 
लयोकांिी मैत्ी   सभेत संचार = ज्ानी, विचारी, कलािंत लयोकांच्ा मेळाव्यातील िािर; 
अिा वठकाणी असणे    शा्रिग्ररंरिलोकन = ज्ामध्य ेिास्ताची चचगा केलेली आह ेअसे ग्थं 
पाहणे, समजून घेणे   मनुजा = माणसाला, व्यक्ीला   चातुयमि = हुिारी; बुद्द्धमतिा

ख. िरील सुभारषताच्ा अरताशी जिळीक सांगेल अशी एखादी घिना, एखादा अनुभि तुम्हाला 
आला आिे का? िगतात सांगा आणि त्ाबद्ल सिथांनी रमळयून चचता करा.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. खालील प्रसंगांमध्ये कोि काय प्ररतहरिया दईेल? ललिा.
अ. परदिेात गेल्यानंतर तुम्ही तुमच्ा पद्धतीचं जेिण कुठे तमळेल याबद्दल चरौकिी केलीत, तर  
तुमच्ा परदिेी तमत्ाची काय प्रततवक्रया असेल?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. तुमची परदिेी मैत्ीण तुमच्ा दिेातल्या गररबांच्ा पररस्स्तीबद्दल तुमच्ा सरकारिर तािेरे 
ओढते. तुम्ही काय म्हणाल?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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इ. तुमच्ा दिेातील लयोक खातावपताना आरयोग्याचा विचार करत नाहीत असे तुमच्ा परदिेी 
तमत्ाला िाटते. तुमची प्रततवक्रया काय हयोईल?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
घ. तुमच्ा मते कोित्ा गोष्ी ‘संसृ्ती’च्ा व्याख्ेमध्ये बसतात? शब्द जमा करा.
संसृ्कती --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

च. तुमच्ा मते ‘बहुसांसृ्रतकता’ जपण्ासाठी काय करािे लागते? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

छ. तुमच्ा दशेातील एखाद ेउदािरि दऊेन ‘सिमिसमािेशकता’ ह्ा रिषयािर एक छोिा ननबंर 
ललिा.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ज. सिमिरि खुिा माझ्ा...

पुढील कवितेतल्या दयोन ओळी आपण पाठ्यपुस्तकात क्रमांक ४.च्ा उताऱयात िाचल्या आहते. 
इथे पूण्म कडिे वदले आह.े

शजकड ेजािे ततकड ेमाझी िािंड ेआहते |
सि्मत् खुणा माझ्ा घरच्ा मजला वदसताहते ||
कयोठेही जा – पायांखाली तृणािृता िू वदसते |
कयोठेही जा – डयोईिरतें वदसते नीलाम्बर ते ||

सािलीत गयोशजरी मुले
उन्ात वदसती गयोड िुले.
बघता मन हषू्मन डुले;

ती माझी, मी त्ांचा – एकच ओघ अम्हांतुवन िाह े|
नव्या मनूततल नव्या दमाचा शूर शिपाई आह े||
- केशिसुत

शब्दारमि :

मजला = मला   तृणािृता = गिताने झाकलेली   भयू = िूमी, जमीन   डोईिरतें = 
डयोक्ािरती   नीलाम्बर = वनळे आकाि   गोणजरी = गोंडस, गयोड   िषयूमिन = हषगाने, आनंदाने   
अम्हांतुनन = आमच्ातून   मनयूरतल = युगातील   नव्या दमाचा = निे बळ तमळालेला, नव्या 
ताकदीचा, तरुण   संदभमि : ही कविता एकयोशणसाव्या ितकात (१८९८) ललहहलेली आह.े ह े
ितक ‘नव्या मनूचे’ म्हणजेच समता, बंधुता आशण िांती ही मूल्य ेपुन्ा शजिंत करणारे युग 
असे मानले जाते. केििसुतांनी िरील कवितेतून ह्ा मूल्यांचा पुरस्कार केला आह.े

अ. आजच्ा युगात ह्ा करितेचा अरमि तुम्हाला कसा जािितो ते ललिा.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आ. एकोणिसाव्या शतकात जगभर, रिशेषतुः युरोपमध्येिी ‘निा मनयू’ अितरला िोता असे 

हदसते. त्ा काळातील साहित्ामरली अशी नव्या मनयूने भारािलेली उदािरिे तुम्हाला मािीत 

आिेत का? त्ाबद्ल ललिा.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४  संरी

क. खालील शब्दांचे संरी सोडिा.

अ. वदग्दि्मन = -------------------------------------------- + ------------------------------------------

आ. वदद्विजय : -------------------------------------------- + ------------------------------------------

इ. आपत्ाल : ------------------------------------------ + ------------------------------------------

ख. पुढील शब्दांचे संरी करा. 

अ. जगत् + ईश्वर = ------------------------------------------

आ. सत् + ित्मन = --------------------------------------------

इ. वपतृ + छाया = --------------------------------------------
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३-४

तोंडी परीक्षा
एकयू ि गुि २०

१. पुढीलपैकी कोितािी एक रिषय ननिडा आणि दोन-दोनच्ा गिांत संिाद करा.           
(१०)

क. िारतभ्मणाच्ा सहली आययोशजत करणारी कंपनी आशण सहलीला जाऊ इच्च्णारा प्रिासी 

ख. एका विनयोदी कलाकाराची मुलाखत

२. खालीलपैकी कोित्ािी एका रिषयािर बोला. (१०)
क. तुम्ही िेट वदलेले पय्मटनस्ळ

ख. तुम्हाला आिडलेला विनयोदी चचत्पट
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३-४

लेखी परीक्षा
एकयू ि गुि ३० 

१. पुढील उतारे िाचयून खाली हदलेले प्रश्न सोडिा. (६)

क. 
काही लयोकांचे अक्षर इतके िाईट असते की त्ांनी ललहहलेले त्ांना 
स्त:लाही परत िाचता येत नाही. यािरूनच ‘आप ललखे और 
खुदा पढ’े अिी म्हण हहदंीमध्य े पडली आह.े िास्तविक आपण 
ललहहतयो तेच दुसऱया कुणासाठी तरी. मग आपण ललहहलेले त्ाला 
धडपणे िाचता याला नकयो का? पण खूपदा अनुिि असा येतयो 
की मजकुराचे लेखन अगदीच अिाचनीय असते. नयोकरीच्ा 
जाहहरातीत उमेदिाराने स्त:च्ा हस्ताक्षरात अज्म करािा अिी 
अपेक्षा व्यक् केलेली असते, ती उमेदिाराचे अक्षर िाचनीय आह ेकी नाही, ह ेपाहण्ासाठीच. 
काही काही जाहहरातींत तर ‘अॅवप्केिन शुड बी इन वलिअर, लेशजबल हडँरायवटगं’ म्हणजे ‘अज्म 
स्पटि ि सुिाच् अक्षरातच असािा’ असे बजािून सांतगतलेले असते. 

ख.
वनसगगाच्ा साष्न्नध्यात सहलीसाठी जायचं ते वनसगगाची 
विविध रूपं पाहण्ासाठी! कधी तयो िांत असतयो, तर कधी 
रुरििीषण; कधी साधा, तर कधी नखरेल; कधी वनष्पण्म 
उघडानागडा, तर कधी िालीन हहरिा. वनसगगाचं रूप कयोणतंही 
असयो – संिेदनिील माणूस त्ानं मयोहहत आशण अंतमु्मख 
झाल्याशििाय राहात नाही.

ग. पुढील अरथांचे उताऱयांमरील शब्द ललिा.

अ. िाचता येण्ाजयोगे

आ. स्त:िीच विचार करणारा

इ. अिाचनीय

ई. ियंकर

उ. सुसंसृ्कत

ऊ. सहिास
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२. कोित्ािी एका रिषयािर पंररा ते सोळा ओळींचा पररचे्द ललिा. (१०)
क. हसण्ािर बंदी आली तर...!  

ख. बहुिातषक िारत

३. उदािरिाप्रमािे अरोरेखखत शब्दाचे स्पष्ीकरि दिेारे िाक्य परत ललिा. (३)

उदा∘ खूप अभ्ास करणारा विद्ाथणी हुिार असतयोच असे नाही.

 जयो खूप अभ्ास करतयो तयो विद्ाथणी हुिार असतयोच असे नाही.

क. सरकत्ा शजन्यािरून जायला आमची आजी नेहमी घाबरते.

ख. बाबांच्ा वनधनाचे िृति कळताच त्ांना ओळखणारा प्रत्के जण हळहळला.

ग. काय्मक्रमासाठी प्रथम येणाऱयास प्राधान्य अिी आसनव्यिस्ा आह.े

घ. गळक्ा छपराखाली िांडी ठेिून पािसापासून स्त:ला िाचिण्ाचा हकती प्रयत्न करणार?

च. चचत्पटात गुस्तटॉिच्ा मुलाला स्यंपाकात मदत करणारा एक छयोटासा उंदीर असतयो!

छ. लांब राहणारेच नेहमी िेळेच्ा आधी काय्मक्रमाला पयोहयोचतात असा आमचा अनुिि आह.े

४. कंसात हदलेल्ा रिशेषिांपासयून हरियारिशेषिे बनियून िाक्य पयूिमि करा. (२)

उदा∘ “काय रे सारंग? एकच पुरणपयोळी घेतलीस? ------------------------------- (एिढ)े झालं तुझ?ं”

 “काय रे सारंग? एकच पुरणपयोळी घेतलीस? एिढ्ात झालं तुझ?ं”

क. मी मेहनतीने काढून ठेिलेलं वटपण हरिलं कुठे तरी. आता पुन्ा ------------------------------- (निे) 

ललहायला हिं सगळं. 

ख. मला ------------------------------- (एक) तरी तयोरणा ते राजमाची ट्के करायचाच आह.े

ग. सावनका ऑविसला वनघायची तयारी करतच हयोती, ------------------------------- (इतके) दारािरची 

बेल िाजली.

घ. िक् रात्ीच सगळे घरी असतात, त्ामुळे ------------------------------- (एक) जेिायला बसायचं 

असा वनयमच केला आह ेआईने.

५. अरमि न बदलता िाक्यरचनेत बदल करा. (३)

क. आजकालच्ा मुलांना िाचनाचे िािडचे असते.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३-४



चाचिी

SkeÀµes Hee®e    105

ख. िकीलसाहबेांनी दादासाहबेांच्ा मृत्पुत्ातील महत्ताच्ा गयोटिींिर प्रकाि टाकला.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. रंग, रूप अिा आनुिंशिक गुणांपेक्षा शिक्षणासारख्ा अशज्मत गयोटिीबद्दल अभिमान बाळगला 
पाहहजे. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

६. हदलेल्ा अरताचा शब्द ओळखा. (२)

क. सगळ्ांना सामाियून घेिारा
१. साि्मजवनक   २. साि्मतत्क   ३. सि्मसमािेिक 

ख. सुखरूप  
१. सहीसलामत  २. सुखिस्त ू  ३. सुस्रूप 

ग. जगाचे ननयम 
१. जगजाहीर   २. जगरहाटी   ३. जगभद्ख्ात

घ. पुनुःपुन्ा िाचिे 
१. पुनरुच्चार   २. पारायण   ३. पुनरुक्ी

७. संरी  
क. पुढील संरी सोडिा. (२)

१. उदे्ग = ---------------------------------------- + ----------------------------------

२. शििालय = ---------------------------------- + ----------------------------------

३. प्रत्के  = ------------------------------------ + ----------------------------------

ख. पुढील शब्दांचे संरी करा. (२)

१. वपतृ + छाया = -------------------------------------

२. सत् + आनंद = ------------------------------------

३. वदक् + अंत = --------------------------------------

३-४
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 मराठी भाषेची मयूलभयूत माहिती करून घेिे 
 मराठी भाषेतील गमतीजमती समजयून घेिे 
 मराठी िळिािी तशी िळते िे समजयून घेिे 
 मराठी भाषेच्ा रिरिर बोलींची झलक पाििे 
 एकाच शब्दाचे अनेक अरमि समजयून घेिे 
 अनेक ललंगे असिारी नामे ओळखिे 
 व्याकरि : ध्वन्नुकारी शब्द / हरियापद ेिापरिे 
 व्याकरि : ‘ऊक’ जोडयून िोिारी नामे िापरिे 
 व्याकरि : संरी ओळखिे आणि करिे

चला, णशकयू  या ...
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१  भाषा मराठी

कयोणत्ाही िाषेचा विकास ही काही अचानक घडणारी गयोटि नव्.े ती एक दीघ्मकालीन प्रवक्रया 
(१) असते. ही प्रवक्रया घडताना िाषेिर त्ा त्ा काळातील समाज, त्ातल्या महत्ताच्ा घडामयोडी, 
त्ा काळातल्या वनरवनराळ्ा राजिटी (२) ह्ा सि्यांचाच पररणाम हयोत असतयो. म्हणजेच िाषा 
सतत घडत, बदलत राहते. िेजारील प्रांतांच्ा अथिा दिेांच्ा िाषांचा प्रिाि पडून िाषा 
बदलते. परकीय आक्रमणांमुळे नव्या िाषेच्ा साष्न्नध्यात आशण संपकगात आल्यामुळे त्ा निीन 
िाषेतील िब्द, िाक ्प्रचार, स्र आशण व्यजंने त्ाच हकंिा अपभ्टि (३) स्रूपात उचलली 
जातात. प्रत्के िाषा ह्ाप्रमाणेच घडते. मराठी िाषाही ह्ाला अपिाद नाही.

िेदपूि्मकालीन िाषा, िैवदक िाषा, संसृ्कत, प्राकृत, अपभ्िं 
अिा प्रत्के िाषेतील काही िैशिष्ट्ये मराठी िाषेत वदसतात. त्ामुळे 
मराठी ही िेदपूि्मकालीन िाषेपासून, संसृ्कतपासून, पालीपासून, प्राकृत 
िाषेपासून, महाराट्िी हकंिा अपभ्िं िाषेपासून तयार झाली असािी 
असा विचार अनेक अभ्ासक (४) मांडतात; मात् त्ांच्ात अजूनही 

एकमत वदसून येत नाही. म्हणजेच मराठी िाषेबाबत असे म्हणता येईल, की मराठी िाषा ही 
कयोणत्ाही एका िाषेपासून वनमगाण झालेली नाही.

मराठी िाषा साधारण सहाव्या ितकापासून बयोलली जाऊ 
लागली असे म्हणतात. पण बाराव्या ितकापासून मराठीत 
ग्थंरचना केली जाऊ लागली ह ेनक्की. त्ापूिणीही शिलालेख (५) 
हकंिा ताम्पटांत (६) काही मराठी लेखन झाले हयोते. म्हसैूरजिळ 
श्िणबेळगयोळ येथील गयोमटशे्वराच्ा पुतळ्ाच्ा खाली एक 
शिलालेख आह.े त्ात दयोन मराठी ओळी आहते. श्िणबेळगयोळचा हा शिलालेख इसिीसन ९८३ 
मधील आह.े यािरून दहाव्या ितकात मराठीने बऱयापैकी आकार घेतला हयोता, असे वदसून येते.

बारािे ितक म्हणजे महानुिाि, ज्ानेश्वर ह्ांचा कालखंड (७). 
दिेतगरीच्ा यादि राजांच्ा काळात मराठीला राजिाषेचा मान तमळाला. 
ह्ा काळातील मराठीला यादिकालीन मराठी म्हणतात. यापुढील दयोन-
अडीचिे िष्यांच्ा काळात एकनाथ, दासयोपंत ह्ांनी ग्थंरचना केली. 
त्ानंतर सुमारे िंिर िषवे शििकालीन मराठी िाषा प्रचललत (८) 
हयोती. त्ा काळात रामदास, तुकाराम 

आदींनी साहहत्वनतम्मती केली. नंतरची पेििेकालीन मराठी 
सुमारे िंिर िषवे अस्स्तत्ात हयोती. त्ा काळात रामजयोिी, 
मयोरयोपंत आदींच्ा काव्यरचना आढळतात. संपूण्म एकयोशणसाव्या 
ितकामध्य े वब्रवटिकालीन मराठी प्रचारात आली. त्ानंतर 
मराठीने आधुवनक रूप घेतले. 

अिा रीतीने ही मराठी िाषा घडत असताना ह्ातील 
प्रत्के टप्पािर ततला िेगिेगळे पैलू पडत गेले.



मराठी भाषा – रिरिर पैलू ५

108    SkeÀµes Deeþ

क. िरील उताऱयातील अरोरेखखत शब्दांचे अरमि खाली हदले आिेत. अरताच्ा शेजारील कंसात 
तो कोित्ा शब्दाचा अरमि आिे ते उदािरिाप्रमािे ललिा.

उदा∘ िासनसतिा ( २ )

अ. दगडािर कयोरलेला लेख (   )

आ. काळाचा एक ठरािीक िाग (   )

इ. अभ्ास करणारा (   )

ई. िापरात असणे (   )

उ. तांब्ाच्ा पत्रािर कयोरलेला लेख (   )

ऊ. पद्धत हकंिा तंत् (   )

ए. मूळ िब्दाचे बदललेले रूप (   )

ख. मराठी भाषेच्ा प्रगतीचे िप्े कालरिमानुसार मांडा :

मराठी िाषेच्ा प्रगतीचे टप् े कालखंड 

अ. बयोली मराठीचा प्रारंि 

आ. शिलालेख, ताम्पट 

इ. यादिकालीन मराठी 

ई. शििकालीन मराठी 

उ. पेििेकालीन मराठी 

ऊ. वब्रवटिकालीन मराठी 

ग. रोडक्यात उत्तरे द्ा.

प्रश्न रोडक्यात उत्तरे 

अ. कयोणतीही िाषा घडत असताना ततच्ािर 
कयोणकयोणत्ा गयोटिींचा प्रिाि पडू िकतयो?

त्ा काळातील समाज, महत्ताच्ा घडामयोडी, 
राजिटी, िेजारील दिेांच्ा िाषांचा प्रिाि 

आ. मराठी िाषा साधारण कधीपासून बयोलली 
जाऊ लागली?

इ. मराठी िाषेत लेखन कधीपासून हयोऊ 
लागले?

घ. तुम्हाला तुमच्ा मातृभाषेचा इरतिास मािीत आिे का? नसेल तर आंतरजालािर माहिती 
रमळिा आणि असाच एक छोिासा उतारा ललहून िगतात सादर करा.
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२  मराठी भाषेतील गमतीजमती
पाठ्यपुस्कातील ‘जीि घाबरा करिारी भाषा’ िा उतारा िाचा आणि खालील डाव्या रकान्ातील 
िाक ्प्रचार / म्हिींच्ा उजव्या रकान्ातील योग्य अरताबरोबर उदािरिाप्रमािे जोड्ा लािा.    

क. मराठीचा सामाणजक व्यििार

अ. खापर इतरांच्ा माथी ियोडणे १. एखाद्ा गयोटिीसाठी शजिापाड काम करणे

आ. कयोणाला तरी धारेिर धरणे २. खूप आरडाओरडा करणे 

इ. एखाद्ाच्ा पाठीत
खंजीर खुपसणे

३. काही एक गयोटि करिून घेण्ासाठी दुसऱया 
गयोटिीत अडिणूक करणे 

ई. वबनपाण्ाची हजामत करणे ४. विश्वासघात करणे 

उ. रक् आटिणे ५. ययोग्य शिक्षा दऊेन समजािणे 

ऊ. एकमेकांच्ा पयोटािर पाय दणेे  ६. आपण केलेल्या चुकीचा दयोष दुसऱयाला दणेे 

ए. दुसऱयाचे पाय ओढणे ७. खूप संताप हयोणे  

अ ॅ. कान उपटणे ८. िाटले तसे बयोलणे 

ऐ. डयोक्ािर तमरी िाटणे ९. कामधंद्ात अडथळा आणून कमाई बंद पाडणे 

ओ. तोंडसुख घेणे १०. खूप रागािून बयोलणे

औ. तळपायाची आग मस्तकात जाणे ११. िरचढ ठरणे 

अं. घर डयोक्ािर घेणे १२. यिस्ी हयोत असणाऱयाच्ा कामात अडथळा 
आणणे 

अः नाक दाबलं तर तोंड उघडणे १३. काही विचार न करता रागािून बयोलणे 

ख. मराठी लोक खरंच िे खातात का?

अ. दात ओठ खाणे १. ललखाणात काही अक्षरे गाळली जाणे

आ. बयोलणी खाणे २. लाच घेणे

इ. डयोके खाणे ३. खूप रागािणे / संतापणे

ई. िेळ खाणे ४. कयोणी मारत असेल तर मारू दणेे

उ. मार खाणे ५. कयोणी रागाने बयोलत असेल तर ते ऐकून घेणे

ऊ. अक्षरे खाणे ६. िाईट कृत् करणे

RMVSMLT
Sticky Note
delete this illustration 
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ए. पैसे खाणे ७. एखाद्ाकड ेसारखी कटकट करून त्ाला डयोकेदुखी दणेे

अॅ. िेण खाणे ८. एखाद्ाकड ेकारण नसताना खूप िेळ बसणे हकंिा 
एखाद्ािी उगीचच खूप िेळ बयोलत राहणे

ग. शरीरशा्रिारिषयीच्ा अद्तु कल्पना

अ. डयोक्ात राख घालणे १. विचार न करता िाटले ते बयोलणे 

आ. शजिेला हाड नसणे २. घाबरल्यामुळे तोंड कयोरड ेपडणे 

इ. हातपाय गळणे ३. खूप संतापाने विचार न करता िागणे 

ई. काळजाचे पाणी हयोणे ४. आपण मयोठे झालयो असे िाटणे आशण िागणे 

उ. तोंडचे पाणी पळणे ५. िीतीमुळे िरीरातील िक्ी गेल्यासारखे िाटणे 

ऊ. पंख िुटणे ६. िीतीमुळे हृदयाचा थरकाप हयोणे 

ए. शिंगे िुटणे ७. इतरांच्ा लक्षात न येणाऱया गयोटिी समजणे 

अ ॅ ततसरा डयोळा िुटणे ८. मयोठे झालयो असे समजून स्रै िागणे 

घ. मराठी मािसांना िोिारे रिकार

अ. तोंड येणे १. सुसंबध्द विचार करता न येणे 

आ. डयोळे येणे २. िेड लागल्यासारखे हयोणे  

इ. डयोके विरणे ३. डयोळे लाल हयोणे, डयोळ्ांचा आजार हयोणे 

ई. डयोके हलणे ४. तोंडाचा आतील िाग लाल हयोणे, त्ािर पुरळ येणे इ∘ 

च. स्वतुःिरच हिंसाचार!

अ. अंग मयोडणे १. खूप जास्त बयोलणे  

आ. एखाद्ाच्ा नािाने बयोट ेमयोडणे २. संतापाने सि्म घर हादरेल इतका आरडओरडा 
करणे 

इ. घसाियोड करणे ३. खूप संतापाने विचार न करता िागणे 

ई. तोंड िाटसे्तयोिर बयोलणे ४. िरीराची हालचाल करून अंग मयोकळे करणे 

उ. घर डयोक्ािर घेणे ५. घसा दुखेपयषंत तेच तेच सांगणे 

ऊ. डयोक्ात राख घालणे ६. एखाद्ाचे िाईट चचंतणे 
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३  मराठी भाषा िळिािी तशी िळते
आडिळिाची भाषा
सि्यांच्ा िापरातला सयोयीचा आशण थेट रस्ता न घेता र्रचा, अडचणीचा, 
गैरसयोयीचा रस्ता घेतला, की ‘आडिळण घेतले’ असे म्हणतात. िाषेतही 
अिी आडिळणे असतात. एखादी गयोटि थेट, स्पटिपणे न सांगता समयोरच्ा 
व्यक्ीला क्षणिर कयोड्ात टाकणारी रचना िापरणे म्हणजे ‘आडिळणाने 
बयोलणे.’                                                                    

ज्ा काळात स्तीने आपल्या निऱयाबद्दल बयोलताना त्ाचे नाि घेणे 
हकंिा त्ाचा स्पटि उले्ख करणे ययोग्य मानले जात नव्ते, त्ा काळात 
घडलेला हा एक हकस्सा आह;े अथगातच, थयोड े ततखटमीठ लािलेला आह.े एकदा लयोकमान्य 
वटळक बाहरे गेले हयोते आशण त्ांची पत्नी ओसरीिर बसली हयोती. तेिढ्ात ततथे एक मराठी 
िाषा शिकलेला इंग्ज माणूस आला. त्ाने आपल्या तमिनरी घाटाच्ा व्याकरणशुद्ध मराठीत 
विचारले, “तमस्तर ततलक घराच्ा मध्य ेहाये का?” वटळकांच्ा पत्नीनेही मग त्ांना कयोकणस्ी 
मराठी िैलीत उतिर वदले, “काठी जागेिर नाही.” त्ाला अथगातच काही कळले नाही. त्ाने पुन्ा 
तयोच प्रश् विचारला. पुन्ा वटळकांच्ा पत्नी म्हणाल्या, “पगडी वदसत नाही.” हहेी उतिर ऐकून 
मराठी व्याकरणािर प्रिुत् असणाऱया त्ा इंग्जाला अथगात काहीच बयोध झाला नाही. त्ाने 
आणखी एकदा (बहुधा आपल्या स्रात जास्त माद्मि आणत) तयोच प्रश् विचारला. त्ा िेळीही 
“दारािी जयोड ेवदसत नाहीत” ह ेउतिर तमळाले. पण अिी उतिरे दणेे ि ती समजणे यासाठी जी 
एक िातषक क्षमता आिश्यक असते ती नसेल, तर िाषेतील ही आडिळणाची गंमत कळणार 
नाही.                                                                                             

िाषा येणे म्हणजे िाषेतले आडिळणाचे प्रययोग चटकन समजणे आशण मुख् म्हणजे तसे 
प्रययोग सहज स्ािाविकपणे करता येणे. तात्पय्म, आडिळणाची िाषा येणे म्हणजे िाषा खऱया 
अथगाने येणे.

क. लोकमान् हिळकांच्ा पेिेरािात / िापरात असिाऱया कािी गोष्ी तुम्हाला िा उतारा िाचयून 
कळल्ा का? कोित्ा?
अ. ------------------------------------------- आ. ------------------------------------------------ इ. --------------------------------------

ख. हिळकांच्ा पत्नीने आपल्ा उत्तरांमध्ये कोिते आडिळि घेतले आिे?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. आज जर हिळक असते आणि त्ांच्ा पत्नीने आडिळिे घेण्ाचे मुद्ाम ठरिले असते, तर 
त्ांनी कोित्ा िस्यूंचा उले्ख केला असता? दोन हकंिा तीन आडिळिे सांगा. रोडी मदत 
हदली आिे. तुम्ही तुमची कल्पनाशक्ती िापरून आिखीिी उदािरिे दऊे शकता!
उदा∘ मयोबाईल वदसत नाही.
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४  मराठी भाषेच्ा रिरिर बोली : एक झलक
मायबोलीमरले रके् आणि हिसके 

निीन गािात आल्यािर थयोड्ाच वदिसांतली गयोटि! एका विद्ालथ्मनीच्ा घरी अत्तं प्रेमाने आशण 
आदराने जेिणाचं वनमंत्ण आलं. जािंच लागलं. नाही म्हटलं तरी ‘मास्तरचं’ मन थयोड ंसुखािलं 
हयोतं.
जेिायला बसलयो सगळे. पहहला घास तोंडात घालणार तयोच मुलीचे िडील म्हणाले, ‘शिस्तीत 
बसा, बाई.”                                                                              
मी सटपटलेच! अपमानही िाटला ियंकर. ‘शिस्तीत बसा’ म्हणजे मी काय गैर शिस्तीत बसले?  
माझ्ा चेहऱयािरही नाराजी वदसली असािी. मुलीचा िाऊ सुज्, पुण्ा-मुंबईकड ेिािरलेला. हसून 
म्हणाला,
“आरामिीर बसा. काही अडचण हयोत नाही ना?”
– अच्ा – म्हणजे ‘शिस्तीत बसा’ – एक वनःश्वास! 
मग जेिणात आग्ह आईचा – “शिस्तीत हयोऊ द्ा – काही गडबड नाही आज.”                                                         
पुन्ा शिस्तीत. हां! म्हणजे सािकाि! आता ह े ‘शिस्तीत’ प्रकरण जरा 
‘कानिळणी’ पडायला लागलं!
तयोच दुसऱया वदििी ‘शिस्तीनं’ एक हहसका आणखी वदलाच. िगगात मागच्ा बाकािरून एक 
आिाज :                                                                                           
“मॅडम, जरा शिस्तीत बयोला.”
अरेच्चा! काय हा उद्दामपणा! मी काय शिस्तीला सयोडून बयोलले? पुन्ा स्पटिीकरण :
“म्हणजे काय आह,े ललहून घ्ायला घाई हयोते, म्हणून म्हटलं.”
हां, म्हणजे ‘सािकाि बयोला!’ ठीक आह.े
निीन घरात सामान लािायचं हयोतं. खखळे हिे हयोते. बाजारात दयोन-चार वठकाणी विचारलं, “खखळे 
आहते का?”
“नाय बा!”
ठराविक उतिर. म्हटलं, काय गाि आह ेका काय आह?े साधे खखळे तमळू नयेत? एका दुकानदाराने 
तर कहरच केला. समयोर खखळे वदसताहते आशण हा म्हणतयो,
“खखळे? नाय बा!” असा संताप आला.
“अहयो ते काय, आहते तर काय झालं!”
“हां, ते हयोय! मग मयोळे म्हणाय येत नाही का शिस्तीत!”
आता शिस्तीत म्हणजे नीट, आशण ‘मयोळे’ म्हणजे खखळे. बरं 
बाबा, ‘मयोळे’.
शिपायाला म्हटलं, “अरे, ते अमुक सर कुठेत?”
“ते ना! ते काय ग्ाउंडात उिारलेत!”
‘‘उिारलेत? अरे, तयो काय झेंडा आह ेका उिारायला?’’
तयो गोंधळून पाहायला लागला. काय चुकलं बा आपलं? असा एकूण आवििगाि! आशण माझी 
गिलत माझ्ाच लक्षात आली. ‘उिे राहहले आहते – उिारलेत!’ काय सुंदर संशक्षप्त रूप! 
मग लिकरच ‘यायलेत’ ‘करायलेत’ (यायला लागलेत, करायला लागलेत) ह्ा रूपांचं कयोडहंी 
उलगडायला लागलं.

- तारा भिाळकर 
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क. ‘णशस्ीत’ िा शब्द िरील उताऱयात कोिकोित्ा अरताने िापरला आिे?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. इतर कोिते शब्द तुम्ही णशकत असलेल्ा प्रमाि भाषेपेक्षा िेगळ्ा पद्धतीने िापरले गेले 
आिेत? त्ांचे अरमि काय? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. मराठीत आणि तुमच्ा मातृभाषेत उच्ारात सारम्मि असलेले शब्द आिेत का? त्ांचा अरमििी 
तोच आिे की िेगळा आिे?  तो शब्द तुम्ही मराठीत चुकीच्ा अरताने िापरल्ामुळे कािी रिनोद 
हकंिा गैरसमज ननमताि झाले का? शब्दांच्ा अशा गडबडीमुळे झालेल्ा आणि िोऊ शकिाऱया 
कािी गमती आणि रिनोद िगतात सांगा. 

िी कािी उदािरिे पािा.

मराठी

िांगं

मराठी

िूल

मराठी

कंुडी

मराठी

कीस

जम्मन

िांगं

इंग्ग्ि

िूल

ततमळ

कंुडी

इंग्जी

हकस
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“िरीत करण्ासाठी आधी िांगं चांगलं िाजून घ्ा!” असं मी म्हटल्यािर माझी मराठी 
शिकणारी जम्मन मैत्ीण काही िेळ माझ्ाकड ेअचंब्ाने पाहतच राहहली. नंतर अथ्म लक्षात 
आल्यािर ततला खूप हसू आलं.

माझी मैत्ीण उषा एका लग्समारंिासाठी नागपूरला गेली हयोती. जेिणाची िेळ झाली तेव्ा 
ततच्ा नागपुरातील इतर मैतत्णी म्हणाल्या, “चला, आपण गुपचूप खाऊन 
घेऊ या.” आपल्याला लग्ाचं आमंत्ण आह,े मग आपण गुपचूप का खायचं, 
असा प्रश् उषाला पडला. पण जेव्ा ततला कळलं की नागपुरात पाणीपुरीला 
गुपचूप म्हणतात, तेव्ा ततला अनािर हसू िुटलं. आजही हा प्रसंग सांगताना 
ततला हसू आिरत नाही. 

घ. मिाराष्रि ातील िेगिेगळ्ा शिरांत, प्रांतांत आणि प्रदशेांत मराठी 
भाषेच्ा िेगिेगळ्ा छिा ऐकायला रमळतात. िा अनुभि एव्हाना 
तुम्हालािी आला असेल. तुमच्ाबरोबर अरिा तुमच्ा पररचचताच्ा 
बाबतीत भाषेतील फरकामुळे कािी गमतीचा प्रसंग घडला असेल, 
हकंिा तुमच्ा ऐहकिात असा कािी प्रसंग नक्ीच आला असेल. 
असा प्रसंग रोडक्यात ललिा आणि िगतात सादर करा.

५  भाषेची गंमत
क. एकाच शब्दाचे अनेक अरमि
खाली हदलेल्ा शब्दांपैकी योग्य शब्द ननिडयून त्ाचे योग्य रूप ररकाम्ा जागेत भरा.
(हार, जर, माळ, दर, गळ, मुका, शिरा, जागा)
अ. दाराला तयोरण लािायचंय. ------------------िरची िुलं घेऊन ये आशण छान ------------- बनि बरं 

चटकन. आशण ------------------ लहान झाली, तर ती केसात ------------------.
आ. चांगले --------------- तमळत नाहीत म्हणजे काय? मी ियोधत राहीन. सहजासहजी --------------- 

मानणाऱयातला नाही मी.
इ. िसंतनं त्ा अभधकाऱयाच्ा परयोपरीनं विनिण्ा केल्या, --------------- घातली, पैिाचं आतमषही 

दाखिलं, पण तयो काही --------------- लागला नाही. 
ई. त्ा लहान बाळाचा --------------- घेतयोय ना, तयो माणूस --------------- आह.े                        
उ. ---------------िर इतकं कसलं ओझ ंघेताय? घरात --------------- आशण आईनं गयोडाचा --------------- 

केलाय तयो खा. 
ऊ. --------------- असलेल्या माणसाला जागं करता येत नाही. मला माहहताय, तू --------------- आहसे. 

हकती ऐसपैस पसरून झयोपलायस! जरा सरक आशण मला --------------- द.े  
ए. मला तू --------------- साडी आणणार असिील, तर त्ात --------------- नाही ना ह ेबघ. मला      

---------------आिडत नाही.
अॅ. --------------- िषणी सगळ्ा िस्तूचंे --------------- िाढतातच.
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ख. शब्दांचा योग्य तो गि योग्य रूपात िापरून िाक्ये पयूिमि करा.

(खण – खण, िार – िार, गाठ – गाठ, नाद – नाद – नाद, िरती - िरती)

अ. कपाटाच्ा िरच्ा ----------- बघ. चयोळी शििायला आणलेला ----------- ततथेच सापडले तुला.

आ. छयोट्ा मेघनाला एक िेगळाच -------------- लागला हयोता. चमचा 
जेिायच्ा ताटािर मारायचा, आशण हयोणारा ---------------- ऐकत 
राहायचं. त्ा -------------- सगळं जेिण व्ायचं ततचं.

इ. माझा िाढवदिस म्हणजे आजयोबांच्ा लेखी सगळ्ात 
महत्ताचा वदिस. तयो विसरू नये म्हणून आजीनं पदराला 
-------------- मारून ठेिली हयोती. जर विसरली तर आजयोबांिी 
-------------- हयोती ततची.

ई. १.  मंत्ालयातील ललवपकांच्ा जागेच्ा --------------साठी हजारयो अज्म आले आहते.

 २. ---------------------------- िेळी समुरिहकनाऱयािर बसण्ाचा आनंद काही िेगळाच असतयो.

उ. १. त्ा ययोद्धाने तलिारीचे अगशणत -------------- अंगािर झलेले, पण तयो लढतच राहहला.                

 २. सुट्ीचा -------------- सयोडून इतर कयोणत्ाही वदििी मला ियोन कर.

ग. फरक काना-मारिा-िेलांिीचा

(घर – घार, चाळ – चाळा – चाळ, तार – तारा, कडा - कडी, िीड - शिडी, ढग - ढीग)

अ. १. बाप रे! हकती सरळ आह े हा या डोंगराचा उंच ----------------------------. चढायला                            
जिळ जिळ अिक्!

 २. घरात एकटी आहसे, दाराला ------------------- घालायला विसरू नकयोस!

आ. १. मयुरीला आिडले असे ------------------- ियोधण्ात िार िेळ गेला ततच्ा निऱयाचा.

 २. ------------------------- आकािात हकतीही उंच उडत असली, तरी ततला ततचे िक्ष बरयोबर 
वदसते.

इ. १. पायातील ------------------- िाजित िासुदिे -------------------िर हहडंत विरतयो.

 २. काय सांगतेस! हा अजबच ------------------- लागलाय ततला.

ई. १. एकदा ------------------- िारा िरू द,े मग बघ माझी नाि किी जयोरात जाते ते.

 २. ------------------- घट् धरून ठेि, ह!ं अगदी सयोडू नकयोस मी िर चढपेयषंत.

उ. १. खूप तातडीने बातमी कळिायची असेल तर पूिणी ------------------- करत असत.

 २. रात्ीच्ा िेळी वनरभ् आकािात ध्िु------------------- वदसेलच तुला.

ऊ. १. आकािात हकती ------------------- दाटून आलेत, पण पाऊस काही पडण्ाचं नाि घेत 
नाहीये.

 २. िाईलींचे ------------------- साठलेत टबेलािर. कधी संपणार आह ेह ेकाम?
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घ. रतन्ी ललंगांत असलेली सजीिांची नामे ललहून तक्ा पयूिमि करा.

पुललं्गी नामे ्रिीललंगी नामे नपंुसकललंगी नामे

अ. तयो – मुलगा ती – ते –  

आ. तयो –   ती – कुत्ी ते – 

इ. तयो – ती – ते – शिंगरू 

ई. तयो – ती – गाय ते –  

उ. तयो – ती –  ते – मेंढरू / कयोकरू 

ऊ. तयो – चचमणा ती – ते – पाखरू 

च. एका नामासाठी दोन योग्य हरियापद ेशोरा. 

नाम हरियापद 

अ. िाट लािणे, िुटणे 

आ. दम

इ. संधी

ई. माग्म 

उ. बळी 

ऊ. गंडा 

ए. पाय 

ऐ. िेळ 

छ. आता िरील नाम-हरियापद जोड्ा योग्य त्ा िाक्यात योग्य प्रकारे िापरून िाक्य पयूिमि करा.

अ. १. मी इतक्ा पररश्मांनी हा पत्तांचा बंगला बांधला. जयूनं एकच िंुकर मारली आशण 
माझ्ा सगळ्ा मेहनतीची िाट लािली. 

 २. पुराच्ा लोंढ्ापासून िाचण्ासाठी लयोक िाट िुटले ततकड ेसैरािैरा धािू लागले.

आ. १. नव्या िाळेतली मुलं मला सारखी छळत हयोती. िेिटी माझ्ा बाबांनी त्ांना असा        
-------------- -------------- की त्ांनी परत मला छळण्ाचा विचारही केला नाही.

 २. रडणाऱया बाळाला आई म्हणाली, “जरा -------------- -------------- सयोन्या, िात शिजत आलाय.”

इ. १. घरात कयोणी नसल्याची --------------------- ------------------ चयोर घरात शिरला.

 २. घरात कयोणीच नव्ते. चयोराला चांगलीच ------------------ -------------------.

लािणे, धरण,े 

येणे, दणे,े साधणे, तमळण,े 

घालणे, काढणे, दाखिणे, ओढणे 
दणेे, पडण,े बांधणे, िुटणे, 

धरणे, साधणे
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ई. १. ह्ा कठीण पररस्स्तीतून -------------------- -----------------साठी मला तुमची मदत लागेल.

 २. तुम्ही ----------------------- -----------------िर मी नक्कीच चालेन.

उ. १. --------------------- ------------------ प्रथा बंद करण्ासाठी त्ा समाजसेिकाने खूप प्रयत्न केले.

 २. मी माझ्ाकडून खूप प्रयत्न केले, पण माझ्ािर विश्वास न ठेिता गािकरी अंधश्दे्धला 
--------------------- ----------------------.

ऊ. १. त्ा वितिसंस्लेा खूप मयोठा ------------------ ---------------- त्ानं परदिेी पलायन केलं.

 २. महिेनं आता गानमहषणी बाळमहाराजांचा -------------------- ---------------- आह.े

ए. १. पररस्स्तीला िरण जाऊन िेिटी मला माझ्ा िैऱयाचेच ---------------- --------------- लागले.

 २. मला मदत करणार नसिील तर वनदान माझ े--------------- -------------- तरी नकयोस.

अ ॅ. १. -------------------- --------------- की मी तुला सगळे सांगणारच आह.े तयोिर जरा कळ सयोस.

 २. आई-बाबा घरात नव्ते. तीच ----------------- ------------------ मी हळूच फ्ीजमधलं आइस्कीम 
खालं्.

ज. मराठीत अ, बे, ना, अप, रबन, गैर असे उपसगमि लाियून नामाचे / रिशेषिाचे नकारारवी रूप 
करता येते. तुम्ही कोित्ा नामाचे / रिशेषिाचे नकारारवी रूप कसे कराल? उदािरिाप्रमािे ललिा.

उदा∘ िक् – अिक् 

अ. समान – अा. पराशजत –

इ. पूण्म – ई. रयोजगारी –

उ. ययोग्य – ऊ. खूि –

ए. इमानी – अ ॅ. िांत –

ऐ. पिगा – अयो. िाजिी –

 ऑ. विरयोध – अाै. मंजूर –

अं. व्यिहार – अ:. इज्जत –

झ. कंसात हदलेले शब्द योग्य जागी ललहून िाक्य पयूिमि करा.

(अिाि, प्रिाि, स्िाि, वनिाि)

अ. मुळातच सरौम्य स्िािाच्ा जयेििर तमत्ांचा खूप -------------------- हयोता. त्ांनी केलेल्या त्ा 
प्रदिेातील अन्न-पाण्ाच्ा --------------------च्ा अततरंशजत िण्मनािर त्ाचा लगेच विश्वास 
बसला आशण आपला ततथे कसा -------------------- लागेल ह्ाची काळजी त्ाला िाटू लागली.
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अा. (मस्त, भिस्त, रास्त, स्स्त)                                                                             
 रास्त िािात -------------------- आशण -------------------- माल तमळण्ाचे एकमेि वठकाण. आमच्ािर 

-------------------- ठेिा, याच एकदा!

इ. (विचललत, प्रचललत, स्यंचललत)
 --------------------------- िाहनांपेक्षा िेगळ्ा अिा --------------------------- गाड्ा रस्तांिरून धािताना 

पाहून िूषण क्षणिर --------------------------- झाला. 

ई. (अक्कल, नक्कल, टक्कल, िक्कल)
 परीक्षेत माझी -------------------- काही काम करेना. मग मी एक ----------------

लढिली आशण माझ्ा पुढ े बसलेल्या, -------------------- असलेल्या त्ा 
मुलाच्ा उतिरपतत्केची -------------------- केली.

६  अशी िी मराठी, अशीिी मराठी

ज्ांना तोंडािर 
‘बयोलून टाकणं’ 

जमत नाही ते पाठीमागे 
‘टाकून बयोलत’  

राहतात

काम सयोपं 
असेल तर 

आपण ते ‘करून 
पाहतयो’ आशण अिघड 
असेल तर ‘पाहून 

करतयो’

िहाणा माणूस 
‘पाहून हसतयो’, 
वनम्मळ माणूस 
‘हसून पाहतयो’

क. खाली एक करा हदली आिे, पि त्ा करतेील मरले दोन भाग िगळले गेले आिेत. 
आपापली कल्पनाशक्ती चालियून िी करा पयूिमि करा आणि नंतर िगतात िाचयून दाखिा.
मातृभाषा

सुमारे पािणेतीनिे िष्यांपूिणी एक मयोठा मुत्द्दी महाराट्िात हयोऊन गेला. नाना 
िडणीस त्ाचं नाि. त्ाच्ा हुिारीबद्दल बऱयाच गयोटिी प्रशसद्ध आहते. त्ातलीच 
ही गयोटि.
एकदा पुण्ाच्ा दरबारात एक बाहरेगािचा ब्राह्मण आला. 
त्ाला पुष्ळ िाषा बयोलता येत हयोत्ा आशण प्रत्के िाषेिर 

त्ाचं एिढ ंप्रिुत् हयोतं, की त्ाची मातृिाषा कुठली ह ेसांगता येणं अिघड 
हयोतं. त्ानं दरबारातील लयोकांना आव्ानच वदलं, ‘माझी मातृिाषा ओळखा!’ 
अनेकांनी प्रयत्न केला, पण त्ांना जमलं नाही. अखेर नाना िडशणसानं ते 
आव्ान स्ीकारलं, की ‘चयोिीस तासांत तुमची मातृिाषा कुठली ते सांगतयो’.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ख. दुसऱया वदििी दरबारात नानानं पाहुण्ाला सांतगतलं, ‘तुमची मातृिाषा कानडी आह.े’ नानांचा 
अंदाज बरयोबर असल्याचं त्ा ब्राह्मणानं कबूल केलं. नानानं त्ाची िाषा किी ओळखली? 

अ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

माणूस मनातल्या मनात विचार करायला जी िाषा िापरतयो ती त्ाची सिगात जिळची िाषा 
– बहुतकरून शजला आपण मातृिाषा म्हणतयो ती – असते.

                                                         

उतिरसंचात मूळ कथा िाचा. तुम्ही पूण्म केलेली कथा आशण मूळ कथा ह्ात िार िरक आह े
का? िगगातील इतर विद्ार्थ्यांच्ा कथा ऐका आशण चचगा करा.

७  ध्वन्नुकारी शब्द / हरियापदे
खाली हदलेल्ा हरियापदांपैकी योग्य ते हरियापद ननिडयून त्ाचे ध्वन्नुकारी नाम करा आणि 
िाक्ये पयूिमि करा. 

(कलकलणे, बडबडणे, गडगडणे, चुरचुरणे, लखलखणे, िडिडणे, गडबडणे, खरखरणे)

क. आयुषीने त्ा पयोपटाला वपंजऱयात कोंडून ठेिलं खरं, पण मग ततला रात्िर त्ाच्ा पंखांची      
-------------------------- ऐकून झयोप लागली नाही. सकाळी उठली तर अपुऱया झयोपेमुळे डयोळ्ांची 
-------------------------------- हयोत हयोती.

ख. आमचा रेवडओ वबघडलाय. नीट ऐकू येत नाही, नुसती --------------------------- ऐकू येतेय. आजी 
मयोठ्याने ओरडून सांगत हयोती. पण अंगणात खेळणाऱया मुलांच्ा --------------------------मुळे त्ा 
मेकॅवनकला काही ततचे बयोलणे समजत नव्ते.

ग. केव्ापासून ढगांचा ---------------------------- आशण विजेचा ------------------------------ चालू आह.े पण 
पाऊस काही पडत नाहीये अजून.

घ. अचानक इतके पाहुणे दारात उिे पाहून रेितीची अगदी ---------------------- उडाली.

च. दामलेआजी एकदा का बयोलायला लागल्या की थांबायचं नाि घेत नसत. त्ांची सततची              
--------------------------------- ऐकून त्ांचे िेजारी िैतागून जात.
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८  अरोरेखखत हरियापदाला 'ऊक' प्रत्य लाियून नाम तयार करा ि ररकाम्ा जागी ललिा.

क. आमच्ा गािात 
लिब, वडस्कयो, शसनेमागृह, 
नाट्गृह, िाचनालय 
इत्ादी नाहीतच. त्ामुळे 
आम्हाला ततथं करमत 
नाही. काहीच -------------------- 
नाही हयो ततथं!

ख. ही मुलं रयोज िाळेत 
मारामाऱया करतात. ह े
काय िागणं झालं? त्ांची 
-------------------- सुधारािी 
म्हणून त्ांच्ा शिक्षकांचे 
प्रयत्न चालू आहते.

ग. आपल्या चालीरीती, 
रूढी, परंपरा आपल्यालाच 
जपल्या पाहहजेत ना? 
आपल्या गयोटिींची -----------

--------- आपणच करायला 
हिी असं आजी नेहमीच 
सांगते.

घ. आमचं चांगलं 
ित्मन पाहून पाहुणे 
अगदी खूि झाले. 
“नेहमी अिीच चांगली                   
-------------------- ठेिा!” पाहुणे 
गेल्या गेल्या आईनं लगेच 
सुनािलं.

च. िरमसाट व्याजदर 
लािून तयो सािकार 
अशिशक्षत गयोरगररबांना 
इतक्ा सिाईने वपळून 
काढत असे, की आपली 
-------------------- झालीये ह े
पुढ ेबराच काळ त्ांच्ा  
लक्षातही येत नसे.

छ. आमच्ा आजीला 
थयोडथेयोड ेपैसे साठिून 
बाजूला ठेिण्ाची 
सिय हयोती. ततची हीच         
-------------------- आम्हाला 
अडचणीच्ा िेळी उपययोगी 
पडली.

९  उच्ारात िोते गडबड?
कंसात हदलेले शब्द योग्य जागी योग्य रूपात िापरा. नंतर िाक्ये मोठ्याने िाचा आणि आपले 
उच्ार बरोबर िोत आिेत ना, ते पािा. ‘न’ चा ‘ि’ झाला की अरमि हकती बदलतो ते लक्षात घ्ा.

(मन – मण, घन – घण, तन – तण, जन – जण, काना – काणा)

क. डयोक्ािर ------------------ ओझ ंवदल्यासारखी का चालतेयस तू?

ख. तुझ्ा ------------------ काय आह ेते मयोकळेपणानं सांगून टाक बरं!

ग. ह ेआकािात दाटून आलेले काळे ---------------------- बरसतील लरौकरच, तयोिर ही तलखी 
सहन करायलाच हिी.

घ. कयोणीतरी डयोक्ात ------------------  घालािा असं डयोकं दुखतंय माझ!ं

च. रयोपांची िाढ नीट व्ायला हिी असेल तर आधी जतमनीतलं ------------------ काढायला हिं.

छ. मन वनरयोगी असेल तर ------------------ पण वनरयोगी  राहील!

ज. दयोन्ी उताऱयांत अगदी तंतयोतंत तयोच मजकूर आह.े अगदी ------------मात्चेाही िरक नाही.

झ. वदसायला बरा आह ेतसा तयो, डयोळा थयोडा ------------------ आह ेइतकंच.

ट. लग् घरातल्या घरात करायचं आह,े तरी साधारण २०-२५ ------------------ तरी येतीलच की!

ठ. मान ------------------ सांगािा, अपमान मनात ठेिािा.
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१०  ‘मराठीची मिती’
मराठीला रूक्ष, कठीि भाषेची उपारी देिाऱयांना अगदी चौदाव्या-पंरराव्या शतकातील किीिी 
मराठी भाषेची मिती पुढीलप्रमािे पिियून दतेात. 

मराठीची मिती

नारळीचें िळ गयोमटें | िरीं पाहतां वदसें करिंटें |                                                      
िीतरी नेटेंपाटें | उतिम वदसे ||
कतीं कद्मळीिळ पक्वघडी | िरीिरी पाहतां सालडी |                                                         
िीतरी अमृतरस गयोडी | तैसी िाणी मराठी ||
जे संसृ्कताचा गि्म घेती | आशण प्राकृतातें वनंवदती |                                                         
ते गवि्मठि अहकृंती | आपस्ाथणी बयोलके ||                     
जे िररिरर पाहतां | िळाची कररती उपेशक्षता |                                                              
ते िंचचती िीतराथगा | अल्पमततचे जाण पां ||
तैसी उखरिाणी मऱहाटी | परी िीतराथणी घाललतां दृष्टि |                                                
हयोइजे सुख संतुटिी | स्ानुिज्ान ||
                                             अज्ानशसद्ध 
                                                   अंदाजे १३५८- १४१८

काही िब्दाथ्म - गयोमटें = चांगले, सुंदर,  नेटेंपाटें = वनशश्चतच,  कद्मळीिळ = केळ,        
िीतरी = आत, उपेशक्षता = उपेक्षा,  िंचचती = मुकतात, िीतराथणी = आतल्या अथगाला,  
उखरिाणी = खडबडीत,  स्ानुिज्ान = स्तःच्ा अनुििातून कळलेले.

क. ‘मराठीची मिती’ ह्ा करितेचा अरमि आत्ताच्ा प्रमािभाषेत ललहिण्ाचा प्रयत्न करा.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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११  संरी
क. पुढील शब्दांचे संरी सोडिा.

अ. समाप्त = -------------------------------------------- + -----------------------------------------

आ. दुष्पाप् = ------------------------------------------ + -----------------------------------------

इ. वनरंकुि = ----------------------------------------- + ----------------------------------------- 

ख. पुढील शब्दांचे संरी करा. 

अ. सम् + चालन = -----------------------------------------

आ. यि: + धन = --------------------------------------------

इ. सत् + जन = ---------------------------------------------
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१  आम्ही िे हदन साजरे करतो.
क. भारतात अनेक िेगिेगळे हदन साजरे केले जातात. त्ापैकी कािी हदन आणि ते करी आणि 
कोिाच्ा आठििीननरमत्त साजरे िोतात त्ाची माहिती खाली तक्तात हदली आिे. त्ािरून 
िाक्ये बनिा.

 

शि
क्ष
क
 व
दन

क्र
ीड

ा 
वद

न

गश
ण
त 

वद
न

बा
ल
वद

न

मर
ाठ

ी ि
ाष

ा व
दन

वि
ज्
ान

 व
दन

युि
ा 
वद

न

पय
गाि

रण
 व
दन

उदा∘ बालवदन / १४ नयोव्ेंबर / पंवडत जिाहरलाल नेहरू

अ. युिा वदन / १२ जानेिारी / स्ामी वििेकानंद

आ. राट्िीय विज्ान वदन / २८ िेब्रिुारी / सर चंरििेखर िेंकट रमण

इ. मराठी िाषा वदन / २७ िेब्रिुारी / किी विष् ूिामन शिरिाडकर ऊि्क  कुसुमाग्ज

ई. शिक्षक वदन / ५ सप् ेंबर / डटॉ∘ सि्मपल्ी राधाकृष्न

उ. जागततक पयगािरण वदन / ५ जून / संयुक् राट्ि

ऊ. गशणत वदन / २२ वडसेंबर / श्ीवनिास रामानुजन

ए. क्रीडा वदन / २९ ऑगस् / हटॉकीपटू मेजर ध्यानचंद

उदा∘ पंवडत जिाहरलाल नेहरू ह्ांच्ा मितृतप्रीत्थ्म १४ नयोव्ेंबर रयोजी बालवदन साजरा केला जातयो.

अ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऊ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ए.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ख. पुढे कंसात हदलेल्ा नामापासयून हरियापदाचे योग्य ते रूप करून िाक्ये पयूिमि करा. िी 
िाक्ये कोित्ा हदनाचे ििमिन करत आिेत ते लक्षात घेऊन िरील तक्तातील माहिती बरोबर 
उदािरिाप्रमािे जोड्ा लािा.

उदा∘ ह्ा वदिसाच्ा वनतमतिाने आययोशजत केलेल्या चचत्कला स्पधवेमुळे 
सारी मुले (मयोहर) मयोहरली. – बालवदन

अ. ह्ा वदििी लािलेली रयोपे आता चांगलीच (पालि) ---------------------- 
आहते. --------------------------------------------

आ. मयोबाईल गेम्समुळे (नाद) ------------------------------ मुलांना ह्ा वदििी मैदानी खेळांचे महत्त 
सांगण्ात आले. --------------------------------------------

इ. हा विषय शिकताना मुले नेहमीच (धास्ती)---------------------------, म्हणूनच ह्ा वदििी आम्ही 
अंकांचे खेळ सादर करतयो. --------------------------------------------

ई. या वनतमतिाने विद्ापीठातिवे  विविध प्रययोगांच्ा स्पधगा आशण एक प्रदि्मन (आययोजन) 
------------------------------ जाते. --------------------------------------------

उ. या वनतमतिाने आम्ही दरिषणी िेगिेगळ्ा किींच्ा कविता (अभ्ास) ------------------------------ 

त्ांचे सादरीकरण करतयो. --------------------------------------------

ऊ. या वदििी आययोशजत केलेल्या चचगासत्ात आजच्ा तरुणांसमयोर असलेले 
विविध प्रश् (हात) ------------------------------ गेले. --------------------------------------------

ए. या वनतमतिाने ज्ा मुलींनी लहान इयतिांचे िग्म घेतले, त्ा साड्ा नेसून 
आल्यामुळे शिशक्षकेच्ा िूतमकेत (ियोिा) -------------------------------- हयोत्ा. 
--------------------------------------------

ग. ह्ा हदनांव्यरतररक् इतर कोिता हदन तुम्ही साजरा करता, हकंिा तुम्हाला साजरा करायला 
आिडेल? तो तुम्ही कोित्ा कारिासाठी आणि कसा साजरा कराल? रोडक्यात ललिा आणि 
िगतात सांगा.

२  निे पंचांग

“हकियोरी, वदिाळीची आतिापासूनच सुरुिात केलीयेस की काय?” घरात शिरता शिरता रयोहहणीने 
विचारले, “तळल्याचा खमंग िास सुटलाय म्हणून म्हटलं.”

“नाही गं बाई! बाल्कनीतल्या कंुडीत कयोलथंबीर ियोिािलीये, गाििर िाटूनही उरली म्हणून 
िड्ा करतेय. तुलाही आिडतात. बस, मी आलेच,” म्हणत हकियोरी स्यंपाकघराकड ेिळली.

“कधीही आलं तरी तुझ ं घर वदिाळीसाठी 
आिरल्यासारखंच वदसतं. आमच्ासारखा िोंगळ आशण 
बेशिस्त कारिार नसतयो. आम्ही उद्ािर वदिाळी आली की 
आज जागे हयोणार,” रयोहहणी काहीिा असूयेनं म्हणाली.

“पसारा करायला इथं आह ेकयोण?” ट् ेघेऊन बाहरे 
येत हकियोरी म्हणाली, “आपणच इथली िस्त ू ततथं न् 
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ततथली इथं ठेिायची, की झालं आिरणं. घे गं, गरम आह ेतयोिर.”
िडी आपल्या बिीत घेत रयोहहणी म्हणाली, “पण बयोल बयोल म्हणता वदिाळी तीन आठिड्ांिर 

आलीच की! यंदा तुमच्ाकड ेकाय वििेष?”
“आमच्ाकड ेवििेष म्हणजे यंदा वदिाळीच नाही.”
“अंऽ?!” गरम िडीचा शजिेला चटका बसल्याने ती तोंडात घयोळित रयोहहणीने डयोळे मयोठे 

केले.
“कारण आम्ही पंचांगच बदललंय,” हकियोरी खट्ाळ हसत म्हणाली, “आमच्ा नव्या 

पंचांगात चार-पाच वदिाळ्ा आहते अन् दीड महहन्यानंतर त्ा सुरू हयोणार आहते.” 
“हकियोरी, तुम्ही वदिाळी किी साजरी करणार आहात असा माझा साधासरळ प्रश् आह.े 

त्ाचं तततकंच साधंसरळ उतिर मला हिंय. दणेारेयस का?”
“उतिरच दतेेय नं! ह ेबघ, रयोहहणी, आयुष्यिर सगळे सणिार साग्संगीत साजरे करून 

झालेत. घरात मुलं हयोती तयोिर त्ात मजा हयोती. आता ती नाहीत. घरटी हकमान एक अपत् 
परदिेात पाठिण्ाची पुण्ाची प्रथा आह ेकी नाही? आम्ही तर आमची दयोन्ी पाठिलीत. उरलयोत 
दयोघंच म्हातारा-म्हातारी. पहाटचे्ा अभ्गंस्ानाचं करौतुक निऱयाला नाही, मला त्ाहून नाही. 
मी चकल्या वन करंज्ा करायच्ा, तयो कंटाळलेल्या चेहऱेयानं एखाद-दुसरी तोंडाला लािणार. 
नातेिाइकांची आशण तमत्ांची घरं िस्तूनंी वन बँक खाती पैिांनी ओसंडून िाहताहते. िेटिस्तूचंं 
अपरूप ना त्ांना आह ेना आम्हाला. तरीही ह ेसगळं करायला मग कुणी सांतगतलंय! िेिटी सण 
करायचा किासाठी? आनंदासाठीच ना? त्ामुळे आता जे करण्ात आपल्याला आनंद िाटतयो ते 
करायचं आम्ही ठरिलंय. तीच आमची वदिाळी.”

रयोहहणी तोंड उघड ंटाकून ऐकत हयोती. एक आिंढा तगळून ती म्हणाली, “तू मघािी चार-
पाच वदिाळ्ा म्हणालीस-....”

“हां, तर पहहली म्हणजे गयोव्याचा चचत्पट महयोत्ि,” हकियोरी उत्ाहानं म्हणाली.
“गयोव्याला जाणार? शसनेमे बघायला?”
“बुहकंग झालंसुद्धा. मग सिाई गंधि्म महयोत्ि. 

जानेिारी-िेब्रिुारीत साहहत् संमेलन असतंच. शििाय एक 
दयोन नाट्महयोत्ि, मुंबईचा काळा घयोडा महयोत्ि, निऱयाला 
जयपूरच्ा ललटिेस्लाही जाण्ाची इच्ा आह.े.. काय बघू 
आशण हकती बघू असं हयोईल. इतक्ा िष्यांत ह ेका सुचलं 
नाही असं िाटतंय.”

“आशण त्ाचाही कंटाळा आला तर?” रयोहहणी वबचकत म्हणाली.
हकियोरीने उसासा टाकला. “बयोललीस? िाटच बघत हयोते मी. आला कंटाळा तर दुसरं 

काही तरी ियोधायचं! एखाद्ा िषणी िाटलं तर रीतसर पणत्ा लािून वदिाळीसुद्धा करायची, पण 
आनंद करायचा. उरलेलं आयुष्य साजरं करायचं. रयोहहणी, डयोक्ािर ओझ ंवदलंय म्हणून नव्,े 
तर मनापासून िाटतं म्हणून साजरं करायचं. अगं, मी बडबडतच सुटले ... किी झालीय िडी? 
... थांब, चहा तयार आह,े आणतेच.”
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क. घुसखोर शब्द खोडा.
अ. सूड – असूया – मत्र – हिेा – दे्ष
आ. खट्ाळ – खयोडकर – टिाळखयोर – थटे्खयोर
इ. मूल – आपतिी – संतती – अपत्
ई. सहाध्यायी – सहकारी – सहप्रिासी – सहनिील – सहस्पध्मक
उ. नातिंड – स्हेी – नातेिाईक – सगेसयोयरे – कुटुबंीय – आप्त
 
ख. पुढे हदलेल्ा यादीपैकी तुम्ही कोिकोित्ा कारिांसाठी समारंभ साजरे करता त्ा 
कारिांिर खयूि करा.
अ. धातम्मक कारणांसाठी. 
आ. नातेिाईक, तमत्मैतत्णी आशण सगेसयोयरे ह्ांच्ा िेटीगाठी व्ाव्यात म्हणून. 
इ. उत्िातील आनंदी िातािरणामुळं मनही आनंदी हयोतं म्हणून. 
ई. पक्वान्न ंआशण चमचमीत खाद्पदाथ्म खायला तमळािेत म्हणून. 
उ. निीन कपडलेतिे, दागदातगने विकत घ्ायला तमळािेत म्हणून. 
ऊ. िेटिस्तूचंी दिेाणघेिाण व्ािी म्हणून. 
ए. नटायथटायला तमळािं म्हणून. 
अ ॅ. घराची सािसिाई व्ािी म्हणून. 
ऐ. घराला रयोषणाई करता यािी म्हणून. 
ओ. िटाके ियोडता यािेत आशण आतषबाजी करता यािी म्हणून. 
 ऑ. निीन काही तरी शिकायला आशण अनुििायला तमळािं म्हणून. 
औ. निीन लयोकांच्ा ओळखी व्ाव्यात म्हणून. 
अं. रयोजच्ा वदनक्रमातून बाहरे पडून काही तरी निं करािं म्हणून. 
अः. रयोजच्ा कामातून सुट्ी तमळािी म्हणून. 

ग. आपल्ा सिाध्यायाने कोिती कारिे ननिडली आिेत ती बघा आणि त्ािर एकमेकांशी 
चचता करा. ह्ाव्यरतररक् इतर कािी कारिांसाठी तुम्ही समारंभ साजरे करत असाल, तर ती 
कारिे िगतात सांगा.

घ. प्रस्ाहपत आणि रूढ सि-समारंभ साजरे करण्ाऐिजी कािी नव्या, िेगळ्ा समारंभात 
भाग घेऊन आनंद लुिािा असं हकशोरीला िाितं. हकशोरीने उले्ख केलेल्ा उत्सिांची चचरेि 
खाली हदली आिेत. तो कोिता समारंभ आिे असं तुम्हाला िाितं? ओळखा आणि त्ा 
समारंभाचं नाि त्ा चचरिाखाली ललिा.

अ अा इ
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ई उ ऊ

च. ह्ा सिमि समारंभांची माहिती आंतरजालािर रमळेल. चार-चार जिांच्ा गिाने ह्ापैकी 
कोितािी एक समारंभ िगतात एकरि चचता करून ननिडा, त्ाची सरिस्र माहिती आंतरजालािरून 
रमळियून ती िगतात सादर करा.

छ. िे समारंभ रूढ सि-समारंभांपेक्षा कसे िेगळे आिेत? ते साजरे करण्ाच्ा पद्धतीत कोिता 
समान रागा आिे आणि तो रूढ सि-समारंभांपेक्षा कसा िेगळा आिे? रोडक्यात सांगा.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ज. हकशोरी म्हिते : आनंद करायचा. उरलेलं आयुष्य साजरं करायचं. डोक्यािर ओझं हदलंय 
म्हियून नवे्ह, तर मनापासयून िाितं म्हियून साजरं करायचं. सि साजरे करिं आणि आयुष्य 
साजरं करिं ह्ात काय फरक आिे असं तुम्हाला िाितं? जे साजरे करण्ाचा हकशोरीचा 
मानस आिे, ते िेगळ्ा िािेने जािारे सि आणि उत्सि आिेत. ते साजरे करण्ाची कोिती 
िेगळी कारिं असतील असं तुम्हाला िाितं? रोडक्यात ललिा.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३  नामसाचरत हरियापद े/ नामरातयू
क. कंसातील नामांपासयून नामसाचरत हरियापद ेबनिा.

(चक्र, हात, गोंधळ, कंटाळा, मयोहर, डाग)

अ. ------------------------------------ आ. -------------------------------- इ. ----------------------------------

ई. ------------------------------------- उ. ---------------------------------- ऊ. ---------------------------------
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ख. आता हरियापदाचे योग्य रूप करून योग्य त्ा जागी िापरा आणि िाक्ये पयूिमि करा. 

अ. हा खयोटा आळ आला आशण त्ा सुप्रशसद्ध माणसाची प्रततमा नाहक ---------------------------.

आ. आपल्याला ही िाट सरळ आपण ियोधत असलेल्या पत्तािर नेईल ही खात्ी असलेले 
प्रिासी त्ा िाटलेा अचानक समयोरासमयोर दयोन िाट ेिुटलेले पाहून -------------------------------.

इ. ह्ा लेखकानं हा वलिटि विषय चांगला ------------------------------------.

ई. स्यंपाकाचा विषय वनघाला की अवनता नेहमीच ------------------------------------.

उ. चचत्पटात संधी तमळणार ह ेकळल्यामुळे सुगंधा ------------------------------------.

ऊ. इतके पाहुणे अचानक दारात उिे राहहलेले पाहून नयना ------------------------------------.

इिले बीज अंकुरले, छयोट ेरयोप उगिले,

पािसाची सर येता, हळुिार पालिले

इिली कळी डयोकािली, पानामागून हसली

िारा करता छेडछाड, अलगद ती िुलारली

िूल असे गंधाळले, त्ाचा गंध दरिळे

त्ा दरिळामागे येती, िेड्ा भ्मरांचे थिे

हयोता भ्मराची िेट, िूल अतत सुखािले

आनंदले, बहरले अन् िळले िळले

ग. िरील करितेतील अरोरेखखत हरियापद ेकोित्ा नामांपासयून आली आिेत? उदािरिाप्रमािे 
ललिा.

उदा∘ अंकुरले – तयो अंकुर – अंकुरणे

अ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऊ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ए. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अ ॅ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऐ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ओ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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घ. खालील अरोरेखखत हरियापद कोित्ा नामापासयून आलं आिे ते नाम शोरा. आता 
उदािरिाप्रमािे ते नाम + हरियापद जोडी िापरून िाक्ये पुन्ा ललिा. नामाबरोबर येिारी 
हरियापद ेकंसात हदली आिेत. त्ातयून योग्य ते हरियापद ननिडा.

(करणे, करणे, लागणे, लागणे, घडिणे, दणेे)

उदा∘ बाळाचं रडणं थांबतच नव्तं. म्हाताऱया आजीला बाळ दृटिािलं आह े
असं िाटत हयोतं, पण इतर कयोणाचाच त्ािर विश्वास नव्ता.  

 बाळाचं रडणं थांबतच नव्तं. म्हाताऱया आजीला बाळाला दृटि लागली 
आह ेअसं िाटत हयोतं, पण इतर कयोणाचाच त्ािर विश्वास नव्ता.  

अ. महिे झाडामागं दडून संकेतला खुणाित हयोता. पण संकेतचं त्ाच्ाकड ंलक्षच नव्तं. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. अंशुल िारच मयोठ्या पदािर काम करत हयोता. लहान ियात इतक्ा जबाबदारीचं पद तयो  
स्ीकारेल असं कुणालाच िाटलं नव्तं.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. िाजी चांगली दहा तमवनट ंिाििून घे. मगच पातेलं िेगडीिरून खाली उतरि.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. तू इतका पािलयोपािली ठेचकाळतयोयस, पण अजून काही धडा शिकत नाहीयेस.             
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. श्ीरंगनं मनािर घेतलं आशण त्ा दयोन दुरािलेल्या तमत्ांना िेटिलंच.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४  जीिनोल्ास

कधी कधी एखाद्ा अनातमक िीतीने मन अस्स् हयोते. आपल्याच घरात, आपल्याच गािात, 

आपल्याच आकािाखाली आपण परके, उपरे आहयोत असे 

िाटू लागते. पण ही अिस्ा िार काळ वटकतही नाही ...

उदास झालेले, भ्ालेले मन ठरिून सुखाच्ा 

आठिणींची चचत् ेकाढते. सुंदर नाद ऐकते. त्ांची गुंगी 

मनािर हळूहळू चढत असतानाच मला र्रिरून ऐकू यािे, 
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तसे अनेक स्तस्तया एकत् गाणे म्हणत असताना ऐकू येतात. ह ेतर ओळखीचे गाणे. आल्या िाटते 

गोंड स्तस्तया! पारव्याच्ा अितीिितीच्ा जंगलामध्यचे राहतात ना या! वदिाळीला िक् येतात. 

गात गात घयोळक्ाने गािात येतात ि िरि लयोकांच्ा अंगणात गात गात समूहनृत् करतात. 

ताठ डरौलदार चालणाऱया, अभिमानी, दाठर स्तनांच्ा ह्ा स्तस्तया हातात हात गुंििून आमच्ा 

अंगणात लयबद्ध मंडलाकार नाचत आहते आशण साथीला ‘रीरीरी रीरीरी रीरीरी रीरीऽऽऽ’ असे 

समूहगानही गात आहते. कुठले आवदम संगीत ह?े हुकंारणारी गद्म अरण् ेह ेसंगीत आमच्ा 

अंगणातच आणते ि मन वनत्ाची लय सयोडून आपयोआप वनसग्मलय पकडते. हकती मनमुक् आनंद 

ह्ा स्तस्तयांचा. नाच संपिून त्ा वनघाल्या की आई त्ांना बयोलिून निा कपडा, पैसे काही तरी 

दते आह ेते घ्ायलाही त्ांना उसंत नाही इतके त्ांचे पाय उत्ाहाने लथरकत आहते. जतमनीिर 

टकेायला ते तयार नाहीत. त्ा काही िीक घेणाऱया नाहीत. आपल्या आनंदाचे ि उल्ासाचे 

िाटपच जणू करत, त्ात आम्हाला मयोठेपणाने सामील करून घेत त्ा वदिसिर गािात राहतील 

ि नंतर िष्मिर अदृश्य हयोतील. हा वनष्पाप जीिनयोल्ास आम्हा नागर लयोकांजिळ कुठून?

- मिेश एलकंुचिार

क. घुसखोर शब्दांिर खयूि करा.

अ. विरंगुळा – सिड – उसंत – िुरसत 

अा. रान – जंगल – िेत – अरण् 

इ. गच्च – घट् – ताठ – तंग 

ई. माठ – गाठ – मठ् – मंद  

उ. परका – तऱहिेाईक – ततऱहाईत – उपरा

ख. रिसंगत जोडीिर खयूि करा. 

ताठ

पाठ
छाती

चाल

दही

कणा
मान

माणूस

कण्ाचा माणूस

घर

उिे असलेले सैवनक

दाि

पाणी
रक्

ताक

प्रेम

ओळख
जंगल

िैर

झाडी

मैत्ी

दही

अ अा
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ग. डाव्या रकान्ामरील प्रश्नांची उत्तरे उजव्या रकान्ात ललिा.

अ. िरील उताऱयामध्य ेमनाची 
चलवबचल,अस्स्ता  दाखिणारे िब्द /
िब्दसमूह कयोणते आहते?

आ. मनाची ही उदासी घालिण्ासाठी मन 
काय करते?

इ. गोंड स्तस्तयांची िैशिष्ट्ये कयोणती आशण 
त्ा आनंद कसा पसरितात?

ई. गोंड स्तस्तयांच्ा नाचाचे िण्मन

उ. ह्ा संगीत-नृत्ाचा आशण वनसगगाचा 
संबंध दाखिणारे िण्मन -

घ. तुम्ही नुकताच ह्ा गोंड ख्रियांचा नाच पाहिला आिे अशी कल्पना करा. ह्ा गोंड ख्रियांचे 
आणि त्ांच्ा नाचाचे िास्रिक ििमिन आपल्ा रमरि / मैररििीला ई-मेल द्ारे कळिा.                                                           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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५  आमची सिल
‘बरोबर, सि, संगे, सहित, सकि, समिेत, ननशी, सिे,’ िी सिमि सािचयमििाचक अव्यये खालील 
िाक्यात एकेकदाच योग्य जागी भरून िाक्ये पयूिमि करा.

गेली दयोन िषषं आमच्ा िाळेची सहल या ना त्ा कारणानं 
कुठं गेलीच नव्ती. आता िेिटी येत्ा िवनिार-रवििारी 
आमच्ा िाळेची सहल चाललीये लयोणािळ्ाला. खूप खूि 
आहयोत आम्ही सगळे. सहलीला आमच्ा----------------- (क) आमच्ा 
लाडक्ा मयोघेबाई येणार आहते. त्ा खूप प्रेमळ आहते, म्हणून 
आमच्ा पालकां----------------- (ख) सगळेच आनंदात आहते. आम्ही सगळे सि्म तयारी----------------- 

(ग) सहलीला जाणार आहयोत. कयोणी कयोणते खेळ आणायचे, कयोणी गाणी ऐकायला पेन-ड्ाइव् 
आणायचा, कयोणी खेळात हरलेल्यांसाठी लुटुपुटुच्ा शिक्षा बनिायच्ा, सगळं सगळं ठरलंय 
आमचं. िाळेनं तीस लयोक बसतील अिी बस ठरिली आह.े आम्ही पंचिीस विद्ाथणी आहयोत. 
आमच्ा बाई त्ांच्ा दयोन मुलां-------------- (घ) येणार आहते. िाळेचा गडी दिरथ त्ाच्ा-----------------

(च) त्ाच्ा बायकयोला आणणार आह,े कारण ततनं म्हणे ‘तुमच्ा----------------- (छ) मी येणारच’ 
असा हट् धरलाय. म्हणजे झाले की तीस लयोक! आमच्ा सामाना----------------- (ज) आम्ही त्ा 
बसमध्य ेमािू की नाही, ह ेकळत नाही, कारण प्रत्के विद्ार्थगा----------------- (झ) त्ाची एक बॅग, 
एक पाण्ाची बाटली, खाऊचा डबा आशण एक छयोटी थैली असणारच. बघू या कसं जमतंय ते!    

आम्ही सि्म विद्ाथणी मयोठ्या उत्ाहाने ह्ा सहलीला वनघालयोय. एव्ढ्ाच हकंिा ह्ाहून जास्त  
उत्ाहान ेआशण आनंदाने आम्ही परत येऊ, तेव्ा आमच्ा सहलीतील गमती आशण मजा ऐकायला 
या ह ंतुम्ही सगळे!

शब्दक्षेरि : िब्द सहसा एकट े नसतात. जेव्ा एखाद्ा िब्दाचा आपण विचार करतयो, 
तेव्ा समान अथगाचे हकंिा त्ा िब्दापासून तयार झालेले, इतकेच नव्,े तर त्ा िब्दाच्ा 
आजूबाजूचे, त्ाच्ािी जिळचा आशण लांबचाही संबंध असणारे अनेक िब्द, अनेक 
कल्पना, अनेक िाक ्प्रचार, दृश्य,े िस्त ूिगैरे आपल्याला आठितात. एक प्रकारे िब्दाचे 
सख्खे आशण र्रचे नातेिाईक, तमत्, िेजारीपाजारी यांचा तयो मयोठा पररिारच असतयो. यालाच 
िब्दक्षेत् म्हणायचे.            

६  असािी एक अनोखा उत्सि
क. खालील उताऱयात ‘उत्सि’ ह्ा शब्दाचे शब्दक्षेरि आपल्ाला शोरायचे आिे. ह्ा शब्दाशी 
संबंचरत सिमि शब्द अरोरेखखत करा.

ह्ािेळी मी अमेररकेत असताना एका अनयोख्ा आशण आनंददायी उत्िात 
सहिागी हयोण्ाचा ययोग आला. आम्ही ततथे पयोचल्यािर दुसऱयाच वदििी 
माझ्ा मुलीच्ा मैतत्णीचं डयोहाळेजेिण हयोतं – ततथल्या िाषेत ‘बेबी िटॉिर’ 
हयोता. बेबी िटॉिरमध्य ेडयोहाळतुलीच्ा आिडीचं जेिण, तमत्मंडळी आशण 
नातेिाइकांबरयोबर गप्ा, थयोड ेमजेचे खेळ, नाच-गाणी असा आनंदसयोहळा 
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साजरा केला जातयो. त्ानंतर सि्म मंडळी आहरे करतात. ह्ात बहुधा लहान बाळाला लागणारे 
कपड ेि अन्य िस्त ूअसतात. म्हणजे येणाऱया बाळाच्ा आगमनाची आशण स्ागताची तयारी 
हयोते. ह्ा िेळी समारंिाला वनघण्ापूिणी माझी मुलगी मला म्हणाली, “आई, तुला काय िाटतं, 
श्वेताला काय हयोईल, मुलगा की मुलगी? अगं, त्ांनी सांतगतलंय, तुम्ही अंदाज करा, आशण जर 
तुम्हाला मुलगी हयोणार असं िाटत असेल तर गुलाबी रंगाचे कपड,े मुलगा हयोणार असं िाटत 
असेल तर वनळ्ा रंगाचे कपड ेघालून या”.

आम्ही सि्म जण त्ाप्रमाणे तयार हयोऊन ततथे गेलयो. संपूण्म हटॉल गुलाबी आशण वनळ्ा 
रंगांच्ा विविध छटांनी िरून गेला हयोता. हास्य-विनयोदाची कारंजी  उडत हयोती. सि्म मंडळी 
आपापल्या अंदाजाप्रमाणे वनळ्ा हकंिा गुलाबी रंगाचे कपड े घालून आली हयोती आशण 
आपल्यासारखेच कपड ेघातलेल्यांबरयोबर ियोटयो काढून घेण्ात रंगली हयोती. सगळीकडून एकमेकांचे 
कपड ेपाहून “अरे, तुमचा अंदाज मुलगा का? काय, तुम्ही मुलीच्ा बाजूचे वदसताय!” असे उद् गार 
ऐकू येत हयोते. माझी मुलगी मला म्हणाली “आई, इथे गि्मललंगवनदान आधीच हयोतं, माहहतेय ना 
तुला? ह्ांना आधीच कळलंय, त्ांना काय हयोणार आह ेते. आज ह्ा समारंिात ते ह ेगुवपत 
ियोडणार आहते.” सि्यांची उत्कुता आता ताणली गेली हयोती. आपला अंदाज खरा ठरतयोय का, 
ह े बघण्ाची सि्यांनाच घाई झाली हयोती. मुलगा हकंिा मुलगी, अलीकडच्ा काळात दयोन्ीही 
सारखंच असलं, तरी ह े कळण्ात गंमत असतेच की! आपल्याकड े नाही का, एका िाटीत 
स्तीललंगी खीर आशण एका िाटीत लाडू हकंिा असाच एखादा गयोड पुललं्गी पदाथ्म घालून त्ा िाट्ा 
झाकून डयोहाळतुलीपुढ ेठेितात. ती जी िाटी उघडले, त्ात जयो पदाथ्म असेल त्ािरून मुलगा का 
मुलगी ह्ाचा अंदाज बांधतात. मजाच की ती पण!

इतक्ात रंजन – हयोणाऱया बाळाचा बाबा – एक ट्टॉली 
ढकलत घेऊन आला. त्ािर एक मयोठा रंगीबेरंगी पुठ्ठाचा 
डबा हयोता. सि्म तमत्मंडळतींनी आता मयोठ्यानं टाळ्ा िाजिायला 
सुरिात केली. ‘आम्हाला मुलगी हिी’, ‘आम्हाला मुलगा हिा’ 
अिा घयोषणाही ऐकायला आल्या. श्वेता आशण रंजननं एकत्च 
डब्ाची कळ दाबली. डबा एकदम उघडला आशण वनळ्ा रंगाचे िुगेच िुगे हिेत उडाले. टाळ्ांचा 
कडकडाट झाला. ‘मुलगा, मुलगा’ अिा घयोषणा झाल्या. येणाऱया बाळाचं स्ागत करण्ाची ही 
निी आशण अनयोखी रीत माझ्ा मनाला िािली. आपल्याकड ेगि्मललंगवनदान जरूर असल्याखेरीज 
करत नाहीत, आशण केलं तरी वनदान काय आह,े ह ेआधी सांगत नाहीत. त्ामुळे अिा प्रकारचा 
समारंि आपल्याकड ेहयोत नाही. पण बदललेल्या सामाशजक पररस्स्तीत माणसाचा उत्िवप्रय 
स्िाि समारंि साजरे करण्ाची अिी निनिी कारणे ियोधून काढतयोय ह ेपाहून मला खरंच 
करौतुक िाटलं. आपल्या आगमनाचा असा स्ागतसयोहळा पयोटातल्या त्ा बाळालापण नक्कीच 
आिडला असेल!

िीप :

समारंभ : जास्त औपचाररक + अनरौपचाररक 

सोिळा : जास्त अनरौपचाररक + औपचाररक 
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ख. आपि अरोरेखखत केलेले शब्द आणि िगतातील आपल्ा सिाध्यायांनी अरोरेखखत केलेले 
शब्द पािा आणि चचता करा.

ग. योग्य पयताय िापरून ररकाम्ा जागा भरा.

(ररौप् महयोत्ि, कायगाला, अमृत महयोत्ि, सुिण्ममहयोत्ि, षष्ट्यद्ब्दपूतणी 
महयोत्ि, लग्काय्म) 

अ. --------------------------- एखाद्ा व्यक्ीची हकंिा संस्चेी पंचवििी 
साजरी करण्ासाठी आययोशजत केला जातयो.

आ. आमच्ा मुलीसाठी स्ळं पाहणं चालू आह.े कदाचचत यंदा आमच्ाकड े------------------------ 
पार पडले.

इ. ----------------------------------------- एखाद्ा व्यक्ीची पन्नािी साजरी करण्ासाठी ठरिला जातयो. 

ई. गेल्या आठिड्ात माझ ेआजयोबा िारले. त्ांच्ा ------------------------ मी गािी गेलयो हयोतयो. 

उ. ------------------------ एखाद्ा व्यक्ीची हकंिा संस्चेी साठ िषवे पूण्म झाल्यानंतर आययोशजत केला 
जातयो.

घ. घुसखोर शब्दािर खयूि करा.
अ. िारले – गेले – मेले – आले – वनित्मले
अा. वक्रयाकम्म – कत्मव्य – लग् – काय्म
इ. जीिन – मनुष्य – आयुष्य – जगणे
ई. मृत् ू– मरण – वनधन – वनध्मन – स्ग्मिास
उ. सयोहळा – कयोहळा – उत्ि – समारंि
ऊ. वटगंलटिाळी करणे – खूण करणे – चेटिा करणे – खयोड्ा काढणे
ए. आिडणे – िािणे – गमणे – चािणे
अॅ. िसिणे – िाळा करणे – लबाडी करणे – दांडी मारणे  

च. डाव्या रकान्ात हदलेले शब्द िाचा.

ह ेसण, उत्ि, समारंि, महयोत्ि, सयोहळा, काय्मक्रम ह्ांपैकी काय आहते?

तसेच ह ेसाजरे केले जातात की आययोशजत केले जातात?

त्ापुढील रकान्यात उदाहरणाप्रमाणे ललहा.

प्रसंग सि / उत्सि / समारंभ / 
मिोत्सि / सोिळा / कायमिरिम   

आयोणजत करिे / साजरा करिे 

उदा∘ वदिाळी सण साजरा करणे 

अ. चचत्पट 

आ. हयोळी 
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इ. पररषद 

ई. बक्षीस 

उ. ईद 

ऊ. काय्मिाळा 

ए. नाताळ

अ ॅ. चचगासत् 

ऐ. व्याख्ान 

ओ. िाढवदिस 

ऑ. संगीत 

औ. सुिण्म 

च. िरील उताऱयात नसलेले, पि ‘उत्सि’ ह्ा शब्दाच्ा शब्दक्षेरिात येिारे इतरिी अनेक शब्द 
असतील. तुम्हाला जे शब्द आठितील त्ांची यादी करून िगतात सांगा.

छ. आता तुम्हाला जेव्हा एखाद्ा सिाचे / उत्सिाचे / समारंभाचे ििमिन करायचे असेल तेव्हा 
तुमची शब्दसंपदा हकती िाढली आिे, िे तुमच्ा लक्षात येईल. एखाद्ा उत्सिाचे लेखी ििमिन 
करून िगतात िाचयून दाखिा.

७  संरी
क. पुढील शब्दांचे संरी सोडिा.

अ. वनस्तजे = --------------------- + ---------------------

आ. तेज:पुंज = ------------------- + ---------------------

इ. वनष्फळ = --------------------- + ---------------------

ख. पुढील शब्दांचे संरी करा. 

अ. वन: + काम = -----------------------

आ. अध: + पतन = -----------------------

इ. वन: + चल = -------------------------
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८  नाम + हरियापद जोड्ा
क. जोड्ा लािा 

नाम + हरियापद अरमि

दातखीळ बसणे उदा∘ िीतीमुळे तोंड न उघडणे

अ. आि आणणे १. कयोणत्ाही गयोटिीला आिश्यकतेपेक्षा जास्त महत्त दणेे

आ. थरकाप उडणे २. िाघ-शसंहाचे िीततदायक ओरडणे

इ. स्तयोम माजिणे ३. िीतीने थरथरणे

ई. खुिीच्ा उकळ्ा िुटणे ४. निीन गयोटिीचे करौतुक िाटणे

उ. अप्रूप िाटणे ५. एखादी गयोटि तमळिण्ासाठी गयोड बयोलणे

ऊ. डरकाळी ियोडणे ६. पळून जाणे

ए. धूम ठयोकणे ७. विश्वास िाटणे

अॅ. लाडीगयोडी लािणे ८. काही हिे असल्याची इच्ा व्यक् करणे

ऐ. मागणी करणे ९. खूप आनंद हयोणे

ओ. खात्ी पटणे १०. नसलेली गयोटि असल्याचा िास उत्पन्न करणे

ख. िरील नाम + हरियापद जोड्ा योग्य त्ा िाक्यात योग्य रूपात िापरून िाक्ये पयूिमि करा.

अ. माझ्ा वनकालपत्ात मी नापास झाल्याचे पाहून बाबांनी जयो रुरिाितार धारण केला तयो 
पाहून माझी तर ---------------------------- ----------------.

आ. आजी आजयोबांच्ा नसलेल्या आजाराचे उगाच नसते --------------- --------------------------. आजयोबा 
आपल्याला ते आिडत नसल्याचा ------------------- --------------------------------, पण मनातून त्ांना 
------------------------- ----------------------- --------------- असतात.

इ. मधुरा इतकी घाबरट आह!े शसनेमातल्या िाघाने --------------------- -------------------------- तरी िीतीने 
ततचा ------------------------------ ------------------------------.

ई. माििी सारखी परदिेिारी करायची. ततने येताना आणलेल्या िेटिस्तूचंे आम्हाला मयोठे           
------------------------------ -------------------------------.

उ. वक्रकेट खेळताना बटॉल लागून िािेकाकंूच्ा खखडकीची काच िुटली, तिी बॅट आशण स्पं 
तसेच टाकून आम्ही ------------------ -----------------------------.

ऊ. चचंगी सकाळपासून आईला इतकी ------------------- ---------------------- हयोती, की आता ती लिकरच 
किाची तरी --------------------- ------------------------ अिी आईची ------------- ----------------------- हयोती.
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ग. ितुमिळातील हरियापदाला उदािरिाप्रमािे योग्य ते नाम हकंिा इतर शब्द द्ा.

मारणे

करणे

असणे

राखणे

थाप

जार्

मजेत

मान

घ. आता िरील सिमि जोड्ा िापरून िाक्ये बनिा.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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९  संणक्षप्त रूपे
पुढे कािी शब्द त्ांच्ा संणक्षप्त रूपात हदले आिेत. त्ांचे पयूिमि रूप ओळखयून ते त्ापुढे ललिा. 

अ. प∘ं 
--------------------------------------------------- 

आ. द∘ै 
---------------------------------------------------

इ. उ∘ 
---------------------------------------------------

ई. डटॉ∘ 
--------------------------------------------------

उ. वद∘ 
--------------------------------------------------

ऊ. आ∘ 
------------------------------------------------- 

ए. कै∘ 
--------------------------------------------------

अ ॅ. ता∘ क∘ 
-------------------------------------------

ऐ. मा∘ 
--------------------------------------------------

ओ. प्र∘ िू∘ 
---------------------------------------------

ऑ. चच∘ सरौ∘ कां∘ 
---------------------------------

औ. क∘ लयो∘ अ∘ 
-----------------------------------

अं. स∘ न∘ वि∘ वि∘ 
------------------------------

अः. उदा∘ 
------------------------------------------------

१०  चला, िाचा.                                                                              
पानझड
मातीच्ा कुिींतून डयोकािणारे
लुसलुिीत हहरिें
पाहून पातें
पानांना येते
कोंिळी चाहूल
चैत्ाच्ा येण्ाची अन्...

आधार सयोडून
िांद्ांचा तीं
झपेाितात
धरणीिरती
कराया साजरा
नव्याचा सयोहळा...

वन
कुठेंतरी कुणी
एखादा म्हातारा
म्हणतयो:

पहा हा
आला हहिंाळा
गळंू लागला
पानांचा पाचयोळा...

- सदानंद रेगे
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क. कंसातील शब्द िापरून ररकाम्ा जागा भरा.

(लुसलुिीत, झपेािले, कुिीत, चाहूल, पाचयोळा, कयोिळ्ा)

अ. िाळक्ा पानांचा केिढा ---------------- साचलाय बागेत ! माळ्ाला उचलायला सांतगतलं 
पाहहजे.

आ. एक िषगाची वनया िारी लाजरी आह.े कुणी निं माणूस 
वदसलं, की शिरलीच आईच्ा ----------------------------.

इ. पािसाळ्ात गािातल्या माळािर सगळीकड ेकयोिळे 
------------------------ गित उगिते. मग काय, सगळ्ा 
िेळ्ा-बकऱयांची चंगळच हयोते.

ई. िाळक्ा गितात सळसळणाऱया सापाची ------------------------ लागताच जतमनीिर विसािलेले 
पक्षी क्षणाधगात आकािाकड े------------------------.

उ. सकाळच्ा ------------------------ उन्ात बसणे प्रकृतीला चांगले असते.

११  िाक ्प्रचार
डाव्या रकान्ात कािी िाक्ये हदली आिेत आणि उजव्या रकान्ात कािी िाक ्प्रचार हदले 
आिेत.    

क. आरी कोित्ा िाक्यात कोिता िाक ्प्रचार योग्य ठरेल ते ओळखयून जोड्ा लािा.                    

ख. नंतर तुम्हाला योग्य िािलेला िाक ्प्रचार योग्य प्रकारे िापरून िाक्ये पयूिमि करा.

अ. दरिाजाच्ा लॅचमध्य े हकल्ी घातल्याचा आिाज आला आशण 
िीतीने माझी ----------------------------------------------------.

१. जीि लुळी 
पडणे

आ. “नानू!” सािकार गरजले, “इतके वदिस िुटाण्ासारखं तडातडा 
बयोलत हयोतास, मग आता का तुझी ----------------------------------------------

---------------------------------------.

२. जीि 
सयोकािणे

इ. आपण बयोलू नये ते बयोलून गेलयो, ह ेलक्षात येताच महिेने ----------

-------------------------------------------------.
३. जीि विटाळणे

ई. “िारंग, मला तुझा राग कळतयो. पण तरीही, तू सुसंसृ्कत माणूस 
आहसे. दुसऱयाबद्दल िाईटसाईट बयोलून किाला आपली ------------
---------------------------------------------------------.

४. जीि आिरणे
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उ. रुल्मिणीच्ा हातून जरा इकडतेतकड ेहयोण्ाचा अिकाि; लगेच 
खाटि नणंदबाईंची ----------------------------------------------------.

५. जीि झडणे

ऊ. कटिाशििाय चांगलेचुंगले खायला तमळत गेले, की पुढ े---------------

------------------------------------------------------- आशण तयो आपला हक्कच आह े
असे िाटू लागते.

६. जीि टाळ्ाला 
चचकटणे

ए. “मनयोहर, आधी -------------------------------------------------------------! कयोणािी 
बयोलतयो आहसे याचं काही िान आह ेकी नाही?”

७. जीि सैल 
सुटणे

अॅ. “महाराज, दिेािपथ मी खरं सांगतयो आह.े खयोट ंबयोलेन तर माझी 
-----------------------------------------------------”.

८. जीि चािणे

१२. जोडशब्द                                                                                         
चचरेि, जोडशब्द आणि नामे ह्ांच्ा जोड्ा लाियून अरमिपयूिमि िाक्ये बनिा.
       

       

 

गयोरागयोमटा, 
िेडािाकडा, पांढराशुभ्, 

हलकािुलका, काळावनळा, वपिळाजद्म, 
वनम्ाशिम्ा, हहरिेगार

साप, बाळ, गुडघा,
वपझ्ा, दात, आहार,

रस्ता, झाडी

अ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऊ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ए. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अॅ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

क

च

ख

छ

ग

ज

घ

झ
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तोंडी परीक्षा
एकयू ि २० गुि 

१. संभाषिकौशल् (१०)
क. पुढीलपैकी कोितेिी दोन म्हिी ननिडा, ननिडलेले िाक्प्रचार / म्हिी िापरून एक प्रसंग 
रंगिा ि सादर करा. (तयारीसाठी ५ रम∘ कालािरी रमळेल.)

घर डयोक्ािर घेणे

वबनपाण्ाची हजामत करणे

शिंग िुटणे

िेण खाणे

डयोके विरणे

कयोणाला तरी धारेिर धरणे

२. िादरििाद (१०)
क. तुम्हाला काय िाितं? कोितेिी एक िाक्य ननिडयून उदािरिांसहित आपली बाजयू पिियून द्ा.

अ. आपली संसृ्कती वटकािी म्हणून सण-समारंि पारंपररक पद्धतीनेच साजरे झाले पाहहजेत. 

आ. प्रस्ावपत सण साजरे करण्ापेक्षा काही निे सण नव्या पद्धतीने साजरे केले पाहहजेत. 

इ. प्रमाण मराठी िाषा शिकताना बयोलींचाही अभ्ास करायला हिा.

ई. महाराट्िात राहण्ासाठी मराठी िाषा आलीच पाहहजे.

५-६
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लेखी परीक्षा
एकयू ि गुि ३०

१. िाचन ि आकलन (८)
क. खालील उतारा िाचा आणि पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्ा. 

सामान्यतः जगातील सि्मच मुले बयोबड ेबयोलतात. म्हणजे त्ांना र, ट, ठ, ह, ळ िगैरे व्यजंने 
उच्चारणे कठीण िाटते. त्ामुळे ‘र’ चा ल, ‘ट’ चा त, ‘ह’ चा अ हयोतयो. मराठी मुलेही बयोबड े
बयोलताना हचे करतात. एरिी कठयोर िाटणारी मराठी ह्ा वपल्ांच्ा तोंडून आली, की किी 
मऊसूत आशण लयोिस िाटते. अनेकदा पाहुण्ांसाठी घरातल्या मयोठ्यांना ततचे िाषांतर करािे 
लागते.

‘माऽ िुलपातलू पाच्चं!’  ह्ाचे ‘मला िुलपाखरू पहायचंय’ हकंिा ‘लंद तयोनानी दीला?’ ह्ा 
प्रश्ाचे ‘रंग कयोणी वदला?’ ह ेिाषांतर ऐकून पाहुण्ांचा चेहरेा नकळत बािळट वदसू लागतयो. 
प्रश्ाचे उतिर ‘काकांनी’ असे असेल, तर प्रश्ही ‘तयोनानी’ (कयोणानी) असा येणे स्ािाविकच 
असते. शििाय, मुलागशणक िाषा बदलते. बालिाषेच्ा उच्चारणाचे रूढ वनयम उलट ेकरत एखाद े
पयोरट ेओ ‘िर, पेस्न्सर खारी पडरी!’ हकंिा ‘मुरगा नागरा झारा!’ अिी तक्रार करून प्ररौढांची 
सहज विरकी घेते.

स्तस्तयांची िाषा ह ेआणखीच िेगळे प्रकरण आह.े जगाचे माहीत 
नाही, पण िारतात दयोन-तीन वपढ्ांपूिणी स्तस्तयांची जाणिण्ाइतकी िेगळी 
िाषा ऐकू येत असे. त्ामागील कारणे अथगातच िारतीय समाजरचनेत 
आहते. घरात स्तस्तयांना दुय्यम स्ान असणे आशण घराबाहरे तर स्ानच 
नसणे; अंधाऱया माजघराच्ा आशण स्यंपाकघराच्ा पलीकडील 
जगािी त्ांचा संबंध येऊ न दणेे; त्ांना शिक्षण नाकारणे इत्ादी 
कारणांमुळे स्तस्तयांची िेगळी आशण मयगावदत िाषा तयार झाली हयोती. ‘अय्या’, ‘इश्श’, ‘अगयोबाई’, 
‘गड’े, ‘हकतिी हकतिी’, ‘मला मेलीला ...’, ‘असं काय करायचं ते!’ अिासारखे खास बायकी उद्ार 
परंपरेने चालत आलेल्या बायकी ढगंानेच उच्चारायचे असतात. ते न िापरणारी बाई पुरुषी, उद्धट, 
आगाऊ समजली जाई.

काळ पुढ ेसरकला. बाई वदिाणखान्यात, वदिाणखान्यातून दरिाजाबाहरे आली. आज ती 
बायकी िाषा आशण बयोलण्ाचा ढगं सहसा ऐकूही येत नाही.

अ. िे खरे आिे का?                                         िो – नािी (३) 

१. लहान मुले बयोलतात ती मराठीही मयोठ्यांइतकीच कठयोर असते.

२. जगात िक् मराठी मुले बयोबड ेबयोलतात.

३. मुलांचे बयोबड ेउच्चार समजायला सयोपे नसतात.

५-६
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आ. पुढील िाक्यांचे प्रौढांच्ा मराठीत भाषांतर करून ललिा. (२)

१. िर, पेस्न्सर खारी पडरी.

२. मुरगा नागरा झारा.

इ. मराठी णशकताना सुरुिातीच्ा काळात तुम्हीिी कािी चुकीचे उच्ार केले िोते का? 
कोिते ते आठियून सांगा. 

 हकंिा

ई. ख्रियांची रिणशष् भाषा तयार िोण्ामागची कोिती कारिे उताऱयात हदली आिेत?    (३)

२. व्याकरि (एकयू ि १२ गुि) 
क. ररकाम्ा जागी योग्य हरियापद िापरा. (४)

अ. इतर कयोणी माग्म ----------------------------------- या आिेत राहण्ापेक्षा आपण आपला माग्म 
----------------------------------- बरा. 

आ. आपण केलेल्या पराक्रमांमुळे आता आपली घरी चांगलीच िाट ----------------------------------- या 
िीतीने शिऱया िाट ----------------------------------- ततकड ेधाित सुटला. 

इ. अॕ हॕ... तुझ्ासारखी नाहीये हां संजू िेळ ----------------------------------- पररस्स्तीचा िायदा 
घेणारी. ययोग्य िेळ ----------------------------------- की काढलेच ती हा विषय. 

ई. जरा दम ----------------------------------- का तू, जया. खरी पररस्स्ती जाणून घेतल्याशििाय का 
उगीच दम ----------------------------------- छयोट्ा सुहानीला?

ख. कंसातील सयूचनांप्रमािे खालील प्रश्न सोडिा. (६)

अ. अिी कठीण पररस्स्तीही अभिषेकने िांत डयोक्ाने -----------------------------------. (हात या 
नामापासून तयार हयोणारे वक्रयापद ययोग्य रूपात िापरा.) 

आ. कधी अंगणात मंद संगीत लािून पाहा. ज्ाप्रमाणे आपण संगीताचा आनंद लुटतयो 
त्ाप्रमाणेच ही झाड,े झडुपे संगीताचा आस्ाद घेतात. (‘सह’ ह ेअव्यय ययोग्य वठकाणी 
िापरून िाक् पुन्ा ललहा.)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. सयोहळा – कयोहळा – उत्ि – समारंि (घुसखयोर िब्दािर खूण करा.) 

ई. खूप वपिळा म्हणजे --------------------------------------------------- (ररकाम्या जागी ययोग्य ते वििेषण 
िापरून त्ापासून एक अथ्मपूण्म िाक् बनिा.) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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उ. हकती हा ---------------------------------------------------------------! वदिाळी आह े का? (‘लखलखणे’ या 
वक्रयापदापासून बनणारे नाम ललहा.) 

ऊ. सारखं काय गं अडितेस त्ाला! एखाद्ाची इतकी ----------------------------------------------- करणे 
चांगले नाही. (अधयोरेखखत वक्रयापदापासून बनणारे नाम ररकाम्या जागी ललहा.)

ग. पुढील शब्दांचे संरी सोडिा. (१)

अ. दुष्पाप् = ------------------------------ + ------------------------------ 

आ. वनष्फळ = ------------------------------ + ------------------------------  

घ. पुढील शब्दांचे संरी करा. (१)

अ. अध: + पतन = ------------------------------------------------------------

आ. सम् + चलन = ------------------------------------------------------------

३. लेखन (एकयू ि १० गुि) 
क. खालीलपैकी कोित्ािी एका रिषयािर १०-१५ ओळी ललिा. 

अ. तुमचा मराठी शिकतानाचा प्रिास तुमच्ा िब्दांत मांडा. (मराठी सुरुिातीस सयोपी िाटली 
की कठीण, मराठी शिकताना आलेले मजेिीर अनुिि, लक्षात राहहलेला खेळ / चचत्िीत / 
गाणे / कविता इ∘)

 हकंिा

आ. तुमच्ा आिडत्ा सणािर १०-१५ ओळी ललहा. (कयोणता सण, कुठे, कधी, कसा साजरा 
केला जातयो इ∘)
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 रिरिर भािना – मनाच्ा अिस्ा व्यक् करिे  
 ‘िो’चा िापर करिे

चला, णशकयू  या ...

मन मनास
उमगत नािी
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१  मानिी भािना
क. पुढे कािी चचरिांचे अशं हदले आिेत. चचरिांतील व्यक्तींची मनुःस्स्ती ओळखा. 

अ. तुमच्ा मते या मनःस्स्तीमागे कारण काय असािे?

१

४

२

५

३

६

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आ. आता संपूण्म चचत् ेपाहा. तुम्ही ओळखलेली कारणे आशण चचत्ांत वदसणारी दृश्य ेपरस्परांिी 
जुळतात का?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. कंसातील योग्य शब्द िापरून खालील उताऱयातील ररकाम्ा जागा भरा. 

(िष्क्िाि, तक्क संगत, सूड, गूढ, प्रेम, जवटल, दे्ष, व्यक्, िािना, अन्याय, दे्षिािना, प्रगती, 
दुबळा, राग, िािना, अपमान, िेदना, आनंदीआनंद)

माणूस हा मयोठा (१) --------------------- प्राणी आह.े िरीराने (२) ---------------------, परंतु डयोक्ाने 
सि्मिष्क्मान. बुद्धी, विचार, मितृी, कल्पना अिा आयुधांच्ा जयोरािर सारी पृथ्ी आपल्या 
मुठीत ठेिणारा. त्ाला (३) --------------------- विचार करता येतयो; तयो (४) --------------------- करण्ाची 
माध्यमेही त्ाने विकशसत केली आहते. त्ांच्ाच बळािर त्ाने एिढी (५) -------------- साधली आह.े 
पण तरीही, ‘िािना’ ह्ा मुद्दापािी आल्यािर मात् तयो बऱयाचदा लटपटतयो. (६) --------------------

-असयो, माया असयो, (७) --------------------- हकंिा स्हेिाि असयो की (८) ---------------------, ततरस्कार ि 
(९) --------------------- असयो; एकंदरीतच (१०) --------------------- ह े प्रकरण कसे हाताळािे ह ेसमजून 
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घेण्ाची खटपट करण्ातच बहुतेकांचे आयुष्य संपून जाते.
त्ातही राग, ततरस्कार, दे्ष ह्ा जरा जास्तच (११) ---------------------

िािना आहते. एकदा का त्ा माणसाच्ा मानगुटीिर बसल्या, की 
सहजासहजी उतरत नाहीत. कधी (१२) --------------------- झाला म्हणून, 
कधी (१३) --------------------- झाला म्हणून माणसे दुखाितात खरी; पण 
त्ा दु:खािर मात करण्ाऐिजी िारंिार त्ा जखमेिरची खपली काढून ती ओली, िळिळती 
ठेिण्ाकड,े आठिून आठिून (१४) --------------------- पुन्ा पुन्ा अनुििण्ाकड े माणसाचा कल 
असतयो. त्ातून जन् घेते दे्षिािना आशण (१५) --------------------- घेण्ाची तीव्र इच्ा. विषासारखी 
ती मनात भिनत जाते. असे वपढ्ांमागून वपढ्ांचे ितकानुितके चालू राहते. समजा, कुणाला 
सूड घेता आलाच, तर त्ामुळे प्रश् तमटला आशण सि्मत् (१६) --------------------- हयोऊन माणसे सुखाने 
राहू लागल्याचे दाखले इततहासात क्वचचतच सापडतील. कारण विषाच्ा िेलीची मुळे र्रिर 
पसरलेली असतात.

प्रश् असा पडतयो, की कुणाचा तरी हकंिा किाचा तरी (१७) --------------------- करत राहणे 
ही मानिाची – व्यक्ी म्हणून हकंिा समूह म्हणून – गरजच आह ेकी काय? अन्यथा, आयुष्यात 
आलेल्या अनेक चांगल्या अनुििांपेक्षा मयोजक्ा िाईट अनुििांच्ाच आठिणी मरेपयषंत उगाळत 
बसािे असे त्ाला का िाटत असेल?

राग

v	राग, संताप, क्रयोध, कयोप
v	रागािणे, संतापणे, क्रयोध येणे, चचडणे, िडकणे 
v	रागीट, संतापी, संतप्त, तापट, क्रयोभधटि, िडक डयोक्ाचा / डयोक्ाची, िडक मार्थाचा / 

मार्थाची
v	राग – संताप – क्रयोध उिाळून येणे / रागाचा – संतापाचा िडका उडणे / पारा चढणे – 

उतरणे / एखाद्ािर राग असणे / एखाद्ा गयोटिीचा राग असणे / रागाने – कपाळािरची 
िीर उडू लागणे / मुठी िळणे / दातओठ खाणे / डयोळ्ांत रक् उतरणे / कापणे / 
थरथरणे 

v	रागाच्ा िरात... / रागाचा िर ओसरणे / रागाचे चटके बसणे / राग अनािर हयोणे / 
राग आिरणे – मनात ठेिणे – धरून ठेिणे / डयोके सटकणे / राग थंड / िांत हयोणे

v	मन थाऱयािर नसणे, मन सैरिैर हयोणे, चंचल मन

ई. पुढे िाक्यांचा उत्तरारमि हदलेला आिे. त्ाचे कारि ललहून िाक्य पयूिमि करा. 
१. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 की मला िार राग येतयो.
२. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 की मला िार आनंद हयोतयो.
३. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 की मला िार त्ास हयोतयो. 
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४. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 की माझी िार चचडचचड हयोते. 
५. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 की मला िार बरं िाटतं. 
६. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 की मला िार कंटाळा येतयो. 
७. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 की मला िार िाईट िाटतं. 
८. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 की माझा उत्ाह िाढतयो. 
९. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 की मला िार िीती िाटते.
१०. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 की मला िार िांत िाटतं. 
११. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 की मला िार अिांत िाटतं.
१२. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 की मला िार अस्स् िाटतं.
१३. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 की मला िार उदास िाटतं.

उ. खालील शब्दांचा िाक्यात उपयोग करून ललिा.

उदा∘ आकषमिि िाििे – रस नसिे  
 मला हहमालयाचं आकष्मण िाटतं, पण त्ासाठी प्रिास करण्ात मला रस नाही.

१. मत्सर िाििे – कौतुक िाििे   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२. लोभ असिे – उदासीन असिे   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३. ईष्यता असिे – तिस् असिे   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४. घमेंड असिे – नम्र असिे   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

५. कळकळ िाििे – बेपिता असिे  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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६. लाज िाििे – अचभमान असिे 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

७. कुतयूिल िाििे – मख्ख असिे   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

८. ननिांत असिे – बेचैन असिे
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

९. आततायी असिे – समंजस असिे    
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

१०. संतापी असिे – पे्रमळ असिे   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऊ. खालील शब्दांपासयून आिखी शब्द (नाम, हरियापद, रिशेषि) तयार करा.

उदा∘ आकष्मण : आकष्मणे, आकष्मक, आकतष्मत     

१. कयोप : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२. प्रेम : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३. लयोि : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४. उदासीनता : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

५. आनंद : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

६. राग : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

७. क्रयोध : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

८. गयोड : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

९. स्स्र : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

१०. अभिमानी : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

११. आग्ह : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

१२. तडिड : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

१३. हाि : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

१४. हट् : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

१५. इच्ा : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

१६. लाज : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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२  रंग भािनांचा

उद्के

माहहतीचा ज्वालामुखीचा संतापाचा िािनांचा

क. सगळ्ाच भािनांचा अनुभि आपि करी ना करी घेत असतो. त्ातले कािीच अनुभि 
लक्षात राितात. उदािरिारमि आततायीपिा, िेंरळेपिा, रांदरिपिा, संकोच, अपरारीपिा / 
अपरारभाि इ∘. यातील कोित्ा भािनेचा अनुभि तुमच्ा सगळ्ात जास् लक्षात राहिलेला 
आिे? तो अनुभि ललिा.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. खालील यादीत हदलेल्ा भािना ि प्ररतहरिया यांचे उदािरिाप्रमािे िगवीकरि करू या.

कयोप – आकष्मण – मयोह – प्रेम – चचडचचड – लयोि – आरडाओरडा – उदासीनता – 
आनंद – राग – क्रयोध – मत्र – कुस्त्तपणा – गयोडिा – आपुलकी – स्यै्म – 
अभिमान – गि्म – तटस्पणा – उत्ाह – खझगं – रागराग – अस्स्ता – 
स्स्ता – आराम – वनिांतपणा – पेच – कुतूहल – आग्ह – करौतुक – अिांतता – 
दे्ष – ईष्यगा – जळिळाट – घमेंड – अहकंार – िासना – काम – लालचीपणा – 
आततायीपणा – हट् – इच्ा – आकांक्षा – महत्ताकांक्षा – िीती – कळकळ – ओढ 
– जागरूकता – लाज

सकारात्मक तिस् नकारात्मक

उदा∘ आकष्मण, ...
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३  लळा-णजव्हाळा (भाग २)

मास्तर परत विरले हयोते. मी टकेडी उतरून खाली आलयो तेव्ा तानीमाििी येताना वदसली.
“आज काय करून बसलास? डयोळ्ात गंगाजमुना वदसतात.”
मी ततचा हात पकडला ि मयोठ्याने हसलयो. “ह ेतसलं काही नाही, वनराळं आह.े ती एक माझी 
गंमत आह.े”

येताना मी तानीमाििीिर काय काय ललहािे ह ेआठित हयोतयो : मागचा िात स्तःच 
कालिून खाताना तततकासा बरा लागायचा नाही, पण तयोच िात तानीमाििीने कालिून त्ात 
लयोणच्ाचा खार घातला की तयो सारा संपून आणखी िूक राहत असे. मला रामरक्षा येते, पण 
ततच्ासारखी नाही; एरंडाची नळी घालून केलेले ततचे साबणाचे िुगे माझ्ापेक्षा मयोठे हयोतात. 
श्ीपुमामाला सांगून ततच्ासाठी िहाणा आणायला हव्यात, नाहीतर िाळूचे कण ततच्ा टाचांत 
जातात ि मग ती सुई घेऊन रात्िर टाच कयोरत बसते. ततला एक खुरपेदखेील हिे. आता ती 
एक मयोडकी पळी घेऊन सीतािळाच्ा झाडाियोिती उकरते ि घागरिर पाणी ओतते. ततला वनळे 
लुगड ेछान वदसते; पण ते आता िार विटले आह.े मी मयोठा झाल्यािर पैसे तमळिू लागल्यािर 
तसले निे झगमगीत चमकणारे लुगड े ततला घेऊन दणेार आह.े ततला कधीतरी पंढरपूरला 
जाऊन यायचे आह,े त्ासाठीदखेील मी ततला पैसे पाठिीन. पण ततला अद्ाप गलयोलाने दगड 
मारता येत नाहीत आशण िाईने ललहहताना ततच्ा बयोटांना िार िाई लागते.

तानीमाििीने मला एकदम ढयोसताच मी िानािर आलयो.
“कुठं लक्ष आह ेरे मडक्ा तुझ?ं” ततने हसत विचारले, “बलघतलास नव्?े”
“काय बलघतलास?” मी उत्कुतेने विचारले.
“काय म्हणजे, माकडाचं लग्!” ती म्हणाली, “आता कसा मैलिर 

वपसारा असलेला मयोर गेला समयोरच्ा बांधािरून.”
“मयोर मलाच का वदसत नाही?” मी रागाने विचारले.
ती पुन्ा हसून म्हणाली, “अरे, मयोर कुणाला केव्ा वदसािा याबद्दल 

काही न्याय आह ेहयोय? वदसला तर तयो दुसऱयाला दाखिािा, नाही वदसला तर तक्रार करू नये.”
परंतु मयोर रतनला वदसतयो, तानीमाििीला वदसतयो, पण मला मात् तयो वदसत नाही याचा 

माझा राग कमी झाला नाही. मी मयोर पाहहले आहते असे सगळ्ांना सांगायला मला िार आिडले 
असते.

- जी∘ ए∘ कुलकिवी

क. ‘ती माझी एक गंमत आिे,’ असे करानायक म्हितो ते कशाबद्ल? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. तानीमािशीरिषयी करानायकाच्ा मनात कोित्ा भािना आिेत?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ग. “अरे, मोर कुिाला केव्हा हदसािा याबद्ल कािी न्ाय आिे िोय? 
हदसला तर तो दुसऱयाला दाखिािा, नािी हदसला तर तरिार करू नये.” 
तानीमािशीच्ा ह्ा िाक्यांचा अरमि सांगा.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

घ. पु∘ णश∘ रेगे यांच्ा लच्ीच्ा करते आणि जी∘ ए∘ कुलकिवी यांच्ा िरील करते मोर िा 
पक्षी कुठल्ा भािनेचे प्रतीक म्हियून येतो? उदािरिासहित स्पष् करा. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४  भीती
क. पुढे हदलेला पररचे्द िाचा आणि तुमच्ा कल्पनेप्रमािे तो पयूिमि करा.

लहानपणी शिरीन कमालीची घाबरट हयोती. दयोन क्षणांसाठीही ततची ममा 
वदसेनािी झाली, की ततचा जीि घाबरा व्ायचा. अंधाराची िीती तर 
ततला िाटायचीच, पण झयोपण्ाचीही िीती िाटायची. दुसऱया वदिसाची 
सकाळ झालीच नाही, सूय्म उगिायचे विसरलाच, तर? ह्ा धास्तीने ततच्ा 
पयोटात खड्ा पडत असे. प्रेिर कुकरची शिट्ी िाजली की कानापािी बटॉम्ब 

िुटल्यासारखी ती दचकत असे. अनयोळखी व्यक्ी समयोर आली, की ममा-पपाच्ा मागे लपणे, 
डासापासून हतिीपयषंत सि्म प्रकारच्ा आशण आकारांच्ा प्राण्ांना भिणे, िगगासमयोर उिी राहून 
दयोन िाक्े बयोलायला सांतगतले तरी थरथर कापणे, अिा ततच्ा भित्पेणाला काही काळ 
सगळ्ांनी गोंजारले; पण लिकरच त्ांना त्ाचा िैताग येऊ लागला. 

एक वदिस ततच्ा काकांनी जाहीर केले : “आज मी शिरीनला पयोहायला शिकिणार आह.े..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ख. लिानपिी तुम्हाला सितात जास् भीती कशाची िािायची? ती भीती घालििे तुम्हाला 
जमले का? कसे?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

५  चचंता, काळजी, ताि

क. एक चचरिफीत पाहू या आणि त्ािर चचता करू या. 

अ. तुम्ही पाहहलेल्या चचत्वितीत माणसांच्ा कयोणकयोणत्ा िािवनक समस्या वदसतात?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. ह्ा समस्यांिर कयोणकयोणते उपाय सांतगतले आहते?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. ह्ा समस्यांिी संबंभधत तुमचे अनुिि काय आहते?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. ह्ा चचत्पटात ‘कासिाचे’ स्ान काय आह ेअसे तुम्हाला िाटते?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ख. चचंता िािािी अशा बऱयाच गोष्ी जगात आिेत. कािी पुढे हदलेल्ा आिेत. चचंता िािािी 
असे ह्ा गोष्ींमध्ये काय आिे ते ललिा. 
(पयगािरण, राजकीय घडामयोडी, सतत चाललेली युदे्ध, तंत्ज्ानाचा िाढता प्रिाि...)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. िाचयू या.
लाजाळयूचे रोप

लाजाळूची रयोपे हल्ी कुठे वदसतच नाहीत. जेमतेम गुडघ्ाएिढ्ा 
उंचीची, िाऱयाच्ा झळकेचादखेील स्पि्म झाला तरी आपली चचमुकली 
पाने तमटून घेणारी आशण आसपासची हालचाल थांबली की हळूच 
पुन्ा उमलणारी लाजाळूची रयोपे. िहरांच्ा दांडगट आशण किालाही 
पायदळी तुडिायला तयार असलेल्या बेदरकार िातािरणात त्ांना 
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उगिायला िाि तरी कुठे आह ेम्हणा! कुठेही वबनधास्तपणे िाढणाऱया आशण काट्ांचा धाक 
दाखिणाऱया बािळीचाच इथे वनिाि लागणार.

आज अचानकच लाजाळूच्ा रयोपाची तीव्रतेने आठिण झाली. लाजून मान झकित अंग 
चयोरून घेताना हयोणारी त्ाची हळुिार आशण लयदार हालचाल डयोळ्ांसमयोर आली. चुकूनमाकून 
पुन्ा कुठे ते रयोप वदसलेच, तर मी काय करेन? बहुधा काहीच करणार नाही. त्ाने आपला 
लाजरा स्िाि अजून जपला असेलही; तरी, पूिणीच्ा मला जे जाणित असे ते आजच्ा मला 
जाणिेलच ह्ाची काय खात्ी? आपला वनबरपणाच अभधक ठळक हयोईल. नकयोच ते. 

तरीही, जुन्या आठिणी चाळिल्याने िाटणारी हुरहुर आहचे. इतकेच नाही, तर ती हिीिीही 
िाटते आह.े लाजाळूचे रयोप आजच का आठिले? तर, माधि आचिलांनी रेषांबद्दल ललहहले 
आह,े ते हकतव्यांदा तरी िाचत असताना नजरेसमयोरून हहरिी िलये उमटािीत तसे ते अंधूकसे 
तरळून गेले. रेषांचे िािजीिन माणसाला प्रथम कधी आशण कसे जाणिले असेल त्ाची कल्पना 
करताना आचिल म्हणतात – 

‘येथे काही तरी आपणाला न समजणारे, सुखिू-दुखिू िकणारे काही आह,े असे िाटून 
त्ाने पुन्ा सियोितालच्ा विश्वाकड े बलघतले आशण त्ाला जाणिले, की आपल्या सगळ्ा 
िािनाच इथे, ततथे, सगळीकड े विखुरल्या आहते. रेषाही नाजुक असतात, कठयोर असतात; 
दुबळ्ा असतात हकंिा िळूच्ा शिंगांप्रमाणे बेडर असतात. पारंब्ांच्ा छायेसारख्ा लाजाळू, 
पुसट असतात, तर कधी मयोकळ्ा पठारािर पडलेल्या एकाच शिलाखंडासारख्ा ठाम, रयोिलेल्या 
असतात. ओढ्ािर झकलेल्या िेलीप्रमाणे त्ा कधी झरणाऱया, विषण्ण करणाऱया असतात, 
तर कधी धबधब्ाखालच्ा डयोहांतून िर उडणाऱया पाण्ाच्ा तुषारांसारख्ा नाचणाऱया, जुलू्ष 
करणाऱया असतात; िाळूच्ा हकनाऱयासारख्ा त्ा सयोशिक, घेणाऱया असतात, तर कधी 
पािसाच्ा सरीप्रमाणे ततरकेपणात दणेाऱया असतात. त्ा बेडकांसारख्ा तगळतगळीत, कुरूप 
असतात आशण मयोरवपसांतल्यासारख्ा सुरंगी, सुखािणाऱयाही असतात. कधी असून असतात, – 
कधी सप्तषषींनी टाकलेल्या प्रश्ाप्रमाणे नसूनही असतात! ह ेत्ाला जाणिले आशण विश्वािी त्ाची 
निीन ओळख झाली. एका निीन िाषेत ते त्ाच्ािी बयोलू लागले. त्ाच्ातील कलािंत जागा 
झाला. एक कधी न संपणारा प्रिास सुरू झाला.’

मी काही िािुक, हळिा, िािनांच्ा लोंढ्ात िाहित जाणारा नाही ह ेखरे आह;े पण 
तरीही, त्ा आवदमानिाच्ा डयोळ्ांनी जगाकड ेपाहण्ाची क्षमता आपण गमािून बसलयो आहयोत 
हा माझा समज वदिसेंवदिस घट् हयोत चालला आह,े आशण त्ामुळे मी घाबरा झालयो आह,े ह े
मी मान्य करतयो.

अ. िरील उताऱयात कािी शब्द आणि शब्दसमयूि अरोरेखखत केले आिेत. पुढे हदलेल्ा 
िाक्यांमध्येिी कािी भाग अरोरेखखत केला आिे. उताऱयातील योग्य अरोरेखखत भाग िापरून 
मोकळ्ा जागा भरा.

१. श्ािणच्ा कुणाचीही आशण किाचीही परिा न करण्ाच्ा / --------------------------------------------

-------------- िृतिीचा माईंनी धसकाच घेतला हयोता.
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२. गाडी चालू झाली. बाबा गाडीसह वदसेनासा झाल्यामुळे िंतू धास्तािला / -----------------------

आशण त्ाने टाहयो ियोडला. 

३. “तातू, मी आपला गािी परत जातयो. िहरातल्या स्पधवेच्ा िातािरणात मी वटकून राहू 

िकणार नाही. / ---------------------------------------------------------- नाही.

४. हतिींच्ा झडंीने उिे िेत पायांखाली / ------------------------------------------------ तुडिून उद् ध्वस्त केले 

ह ेपाहून कमला रडायलाच लागली.

५. वप्रयकराच्ा विरहामुळे खखन्न झालेल्या / ----------------------------------------------------- स्तीच्ा अनेक 

प्रततमा आपल्याला लघुचचत्ांमध्य ेपाहायला तमळतात.

६. समाजमाध्यमांिर माणसे ज्ा कू्ररपणे व्यक् हयोतात, ते पाहून पाहून आता मन संिेदना 

हरिून बसले आह.े / ---------------------------------------------------------- आह.े

७. बाईने सहनिील / ---------------------------------------------------------- असणे हा ततचा गुण नव्,े तर ते 

ततचे कत्मव्यच मानले जाई.

८. पहाटचे्ा अंधारात झाडांआड काही आकृती हलताना अस्पटि / ------------------------------------------

--------------वदसल्या आशण बाबूने बोंब ठयोकली.

६  ‘िो’चा िापर
ररकाम्ा जागा भरा.

(हयोय हयो, ‘हयो’ला ‘हयो’, हयोच मुळी, हयोय (५), हयोय की नाही?, हयो क्का, हयोय बाई, हयो की नाही, हयो की) 

क.

“बयोराट,े आज जयोगबाई वदसत नाहीयेत!”

“(अ) ---------------------------------”

“म्हणजे आल्याच नाहीयेत का?”

“(आ) ---------------------------------”

“काल काही बयोलल्या नाहीत!”

“(इ) ---------------------------------”

“बयोराट,े अहयो, किालाही (ई) --------------------------------- काय म्हणता!”

“मग काय म्हणू?”

“नाहीयेत का असं विचारलं की ‘नाही’ म्हणायचं.”

“(उ) ---------------------------------”

“दिेा!”
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ख.

“जयोगबाई, तुमचा मयोबाईल.  िटॉि बेशसनिर हयोता.”

“अगयोबाई, (अ) ---------------------! थँक्ू! हल्ी िार विसरते मी.”

“चालायचंच. िेिटचे चार महहने राहहलेत तुमचे.”

“(आ) ---------------------------------! मी त्ाचा विचारच टाळते. म्हातारी झाल्याची जाणीि हयोते, 

(इ) -------------------?”

ग.

“सासूबाई आल्यात, लेकीिी िांडून.”

“तुम्हाला नाही तरी अंगािर जबाबदाऱया घेण्ाची सियच आह,े जयोगबाई.”

“काही तरीच तुमचं. मी किाला अंगािर घेऊ?”

“(अ) ---------------------------------! सरळ ‘नका पाठिू’ म्हणणार नाही तुम्ही. गेले सहा महहने तुमचा 

िाचा तळ ठयोकून बसला हयोता, (आ) ---------------------------------!”

“(इ) -----------------------, हयोता नं! बदलीच झाली तेव्ा गेला. मग जरा वनिांतपणा तमळेल म्हटलं तर 

ह्ा अितरल्या. अखंड बडबडत असतात, तुम्हाला सांगते, जरा म्हणून शजिेला विश्ांती नसते.”

“तुम्हीदखेील गप् राहत नसाल. िब्दानं िब्द िाढत असेल.”

“नाही बाई! मी नुसतं (ई) --------------------------------- करते.”

“(उ) ---------------------------------! हळू बयोला, कुणी ऐकेल वन विश्वास ठेिेल.”

“काय करणार! शजिंत माणूस, तेही आपल्याच घरचं. समयोर असल्यािर दुल्मक्ष तरी कसं 

करायचं, सांगा मला!”
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 मराठी करितेरिषयी जाियून घेिे 
 मराठी किींरिषयी जाियून घेिे
 करितेची भाषा समजयून घेिे 
 काव्यरचनेच्ा परंपरा आणि तऱिा यांची ओळख 

करून घेिे
 व्याकरि : अननणचित सिमिनामे (सामान् सिमिनामे) 

णशकिे

चला, णशकयू  या ...
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िािगीत चरण कविता पंक्ी िजन पयोिाडा गीतकार श्योक

किी किन िष्क्गीत अिंग पद रचना ओळ

ओिी पद् चारयोळी गीत हायकू गझल लािणी

आरती काव्य गाणे कडिे कितयत्ी रचनाकार
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१  पुढे गीतप्रकारांच्ा व्याख्ा हदल्ा आिेत. त्ाखाली ितुमिळात गीतप्रकारांची नािे 
हदली आिेत. योग्य त्ा व्याख्ेपुढे योग्य ते नाि ललिा.

मानिी िािनांचे प्रततवबंब ज्ात वदसते ते िािगीत

क. सहज, सयोप्ा िाषेत लहान मुलांच्ा आिडीच्ा विषयांिर 
ललहहलेले असते ते  

ख. लहान मुलांचे मनयोरंजन करण्ासाठी म्हटले जाणारे 
तालबध्द, िब्द आशण ध्वनीचे खेळ करत रचलेले असे 
अथ्मवनरपेक्ष गीत म्हणजे 

ग. ईश्वराविषयीच्ा िष्क्िािाने जी पद्रचना गायली जाते 
ती म्हणजे  

घ. दयोनपेक्षा जास्त व्यक्ी एकत् गातात ते 

च. ज्ा किनातून चांगले काय्म करण्ास लयोकांना उद्कु् केले 
जाते ते 

छ. रणांगणािर लढणाऱया सैवनकांना सू्तणी दतेे ते  

ज. दयोन व्यक्तींनी गाण्ासाठी जे ललहहले जाते ते 

झ. लयोकांनी रचलेली आशण मरौखखक परंपरेने चालत आलेली 
विविध विषयांिरची गीते म्हणजे 

ट. मच्छीमार समाजात परंपरेने गायली जातात ती गीते म्हणजे 

ठ. प्रेमी जीिांची ताटातूट झालेली असताना गातात ते 

ड. प्रेमिािना व्यक् करण्ासाठी गायले जाते ते 

िािगीत, िष्क्गीत, बडबडगीत,
लयोकगीत, कयोळीगीत, बालगीत,

विरहगीत, प्रेमगीत, युगुलगीत, समूहगीत,
सू्तत्मगीत, समरगीत
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२  योग्य शब्द िापरून िाक्यांतील ररकाम्ा जागा भरा.

(िात्वटका, िारूड, विरहहणी, िजन, धृिपद, कीत्मन, गिळण)

क. --------------------------------- ह्ा काव्यप्रकारात साध्या रूपकांमधून धातम्मक आशण नैततक तत्तज्ान 
सि्मसामान्यांपयषंत पयोहयोचविण्ाचे काम केले जाते.

ख. मराठी लयोकसाहहत्ातील ----------------------------- हा एक गीतप्रकार. कृष्ाच्ा बालक्रीडांनी 
आशण खयोड्ांनी त्स्त झालेल्या गयोपींनी त्ाच्ा आईकड ेआणलेल्या करौतुकतमचश्त तक्रारी 
ह्ांत मांडलेल्या असतात.

ग. आपल्या दुरािलेल्या  वप्रयकराला अथिा प्रेयसीला उदे्दशून गायल्या जाणाऱया पारंपररक 
काव्यप्रकाराला --------------------------- असे म्हणतात.    

घ. कवितेच्ा प्रत्के कडव्यानंतर परत परत येणाऱया ओळतींना --------------------------- म्हणतात.

च.  काव्य, संगीत, अभिनय आशण क्वचचत नृत् यांच्ासह सादर हयोणाऱया िष्क्रसपूण्म,  
एकपात्ी कथन प्रकाराला --------------------------- असे म्हणतात.

छ. दिेाच्ा स्ततुतपर काव्यरचनेला --------------------------- म्हणतात. 

ज. --------------------------------- म्हणजे हास्यकविता. ह्ा काव्यप्रकारात अततिययोक्ी, विडबंन, 
तमस्स्कलपणा, थट्ा ह्ांचा िापर करून ममगािर बयोट ठेिले जाते आशण दांभिकतेिर प्रहार 
केला जातयो.

३  पुढील करितांचे अशं िाचा आणि तो कोिता काव्यप्रकार आिे ते त्ािरील 
ररकाम्ा जागेत ललिा.
क. -------------------------------------------------------------------      ख. ---------------------------------------------------------------------

वदिसामागून वदिस 
चालले ऋतूमागुनी ऋतू                                                            
शजिलगा कधी रे येिील तू                                                                              
धरेस भिजिुनी गेल्या धारा
िुलून जाईचा सुके िुलयोरा                                                      
नि धरणीिी जयोडून गेले सप्तरंग सेतू 
शजिलगा कधी रे येिील तू 

- ग∘ हद∘ माडगयूळकर

आपडी थापडी गुळाची पापडी 
       धम्क लाडू, तेल काढू     
तेलंगीचे एकच पान 
       दयोन्ी हाती धरले कान

- किी - अज्ात
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ग. -------------------------------------------------------------------      घ. ---------------------------------------------------------------------

उठा राट्ििीर हयो
सुसज्ज व्ा उठा चला, सिस्त व्ा उठा 
चला
उठा राट्ििीर हयो,
युद्ध आज पेटले, जिान चालले पुढे
तमळुन सि्म ित्लुा क्षणात चारू या खडे
एकसंघ हयोऊनी लढू चला, लढू चला
उठा उठा, चला चला, उठा राट्ििीर हयो

- रिींद् भि

अमृताहुनी गयोड नाम तुझें दिेा |                
मन माझें केिि कां बा नेघे ||१||
सांग पंढरीराया काय करू यासी |
का रूप ध्यानाशस न ये तुझें ||२||

- संत तुकाराम

च. -------------------------------------------------------------------      छ. ---------------------------------------------------------------------

‘एक आह ेपाििाला
तयो माझा गाििाला
एक म्हातारी विकते िाजी
ती माझ्ा एका दयोस्ताची आजी
आशण एक आह ेसमयोर दखेणी बाई
ती मात् अजून माझी कयोणी नाही’

- मंगेश पाडगािकर

जे िेड मजला लागले, तुजलाही ते लागेल 
का?
माझ्ा मनीची ही व्यथा, कयोणी तुला 
सांगेल का?
मी पाहतयो स्प्नी तुला, मी पाहतयो जागेपणी                          
जे मी मुकेपशण बयोलतयो, िब्दांत ते रंगेल 
का?

- डॉ∘ िसंत अिसरे

ज. -------------------------------------------------------------------

गयोपी न्ाण्ात हयोत्ा दगं
तयोच आला सखा श्ीरंग
गयोळा करून िस्त ंसारी
बसला चढून कळंबािरी

नकयो न्याहाळू वनतळ काया ओलेती उघडी
द ेरे कान्ा, चयोळी अन् लुगडी 

- जगदीश खेबयूडकर
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४  िोपिनाि

टयोपणनाि घेण्ाची प्रथा केिळ मराठी हकंिा केिळ िारतीय आह ेअसं अशजबात नाही. पूिणीपासून 
जगिरातील अनेक लयोक टयोपणनािे िापरत आले आहते. बरेच किी आशण लेखक टयोपणनािानं 
ललखाण करतात. त्ामागची कारणं अथगातच प्रत्केाची िेगिेगळी असतात. काहींना स्तःचं 
नाि आिडत नसतं, म्हणून ते िेगळं नाि घेतात. काहींना स्तःची ओळख लपिायची असते, 
तर काही जण प्रशसद्धीपासून र्र राहणं पसंत करतात, म्हणून िेगळ्ाच नािानं समाजात 
िािरतात. ह्ांत िक् प्रशसद्ध हकंिा सतत लयोकांच्ा नजरेसमयोर राहण्ाची धडपड करणारे 
लयोकच असतात असं नाही, तर अगदी सामान्यातले सामान्य लयोकही टयोपणनाि घेत असतात. 
अलीकड े समाजमाध्यमांिर टयोपणनािानं नािानं ललहहणारे लयोक आहते, तसंच िेसबुकिरही 
आपली ओळख लपिण्ासाठी िेगळं नाि घेणारे लयोक आहते. केिळ एक िॅिन म्हणूनही काही 
जण टयोपणनाि िापरतात. 

िारताबाहरेील काही मयोजक्ा प्रशसद्ध लेखकांची ही टयोपणनािं बघा.

अगाथा खरिस्ती म्हणून जगप्रशसद्ध असलेल्या ह्ा लेखखकेनं सहा कादबंऱया मेरी िेस्मकटॉट 
ह्ा नािाने ललहहल्या हयोत्ा. बेन्ातमन फँ्कलीन ह्ांनी तरुण ियात तमसेस सायलेन्स डूगुड ह्ा 
नािानं काही  ललखाण केलं हयोतं, ह ेकुठे माहहतेय बऱयाच लयोकांना? आयझकॅ असीमयोि ह्ांनी 
पटॉल फ्ें च ह ेनाि िापरलं, तर ‘हरॅी पटॉटर’ माललकेसाठी प्रशसद्ध असणाऱया जे. के. रयोललंग ह्ांनी 
रटॉबट्क गल्ब्रथे ह ेनािही िापरलं. 

आपल्या मराठी किी आशण लेखकांनीही बरेचदा टयोपणनािं िापरली आहते. त्ांनी घेतलेलं 
टयोपणनाि बरेचदा त्ांच्ा खऱया नािािरून ओळखता येतं. कधी कधी मात् ह ेनाि अगदीच 
िेगळं असतं. लेखखका पुरुषाचं नाि घेतात तर लेखक स्तीच्ा नािानं ललखाण करतात.

क. कोित्ा रकान्ात किींची नािे आिेत आणि कोित्ा रकान्ात िोपिनािे आिेत?

---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------

अ. चचं∘ त्र∘ं खानयोलकर आरती प्रिू

आ. वि∘ िा∘ शिरिाडकर कुसुमाग्ज

इ. कृष्ाजी केिि दामले केििसुत

ई. माशणक सीताराम गयोडघाट े ग्से

उ. त्रबंक बापूजी ठोंबरे बालकिी

ऊ. राम गणेि गडकरी  गयोविंदाग्ज

ख. तुम्ही स्वत:साठी कोिते िोपिनाि घ्ाल? ------------------------------------------------------------------
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५  खालील किन िाचयून त्ापुढील प्रश्नांची उत्तरे द्ा.

कां गां रुसलासी   कृपाळंू बा हरी ।
तुजविण दुसरी     िक्ी नेणे ॥ १ ॥
दीन रंक पापी      हीन माझी मती ।
सांिाळा श्ीपती    अनाथनाथा ॥ २ ॥
आिा मयोह माया    लागलीसे पाठीं ।
काळ क्रयोध दृटिी    पाहतसे ॥ ३ ॥
सािता म्हणे दिेा   नका ठेऊं येथें ।
उचलयोनी अनंते     नेई िेगीं ॥ ४ ॥

- संत साितामाळी
(शब्दारमि : कां गां = का रे, नेणे = नाही,  रंक = गरीब, मती = बुद्धी)

क. िरील किनात ‘दिे’ ह्ा अथणी आलेले िब्द सांगा.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. ह्ा किनातील यमक जुळणारे िब्द ललहा.
 उदा∘ हरी – दुसरी  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. िरील किनाचा आिय गद्ात सांगा.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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६  सयूयमि
क. डाव्या रकान्ात हदलेली करिता उजव्या रकान्ात गद्ात ललिा.

बघ आई आकािात सूय्म हा आला| 

पांघरून अंगािरी िरजरी िेला|| 

वनळ्ा याच्ा महालाला खांब सयोनेरी| 

मयोततयांच्ा लावियेल्या आत झालरी|| 

केिराचे घातलेले सड ेिूिरी| 

त्ािरून येई त्ाची डरौलाने स्ारी|| 

डोंगराच्ा आडून हा डयोकािे हळू| 

आशण िुले गुलाबाची लागे उधळू|| 

निातून सयोवनयाच्ा ओती तयो रािी| 

गुदगुल्या करी किा कळ्ािुलांसी|| 

पाखरांच्ा संगे याची सयोबत छान| 

गाती बघ किी याला गयोड गायन|| 

मंद िारा जागवितयो साऱया जगाला| 

म्हणतसे उठा उठा तमत् हा आला||

- शांता ज∘ शेळके 

तमत् = सूय्म

आई, बघ आकािात सूय्म आला आह.े त्ाने अंगािर 
िरजरी िेला पांघरला आह.े
---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

ख. हदलेले शब्द योग्य जागी ललिा आणि खालील बालगीत पयूिमि करा. 

(चारा, भुरमिरकन्, बाळ, पािी, डोक्यािरून, इर)े

इथे ---------------------------------- बैस रे मयोरा, 
---------------------------------- घाली चारा,
----------------------- खा, ----------------------- पी, 

बाळाच्ा ----------------------------------

---------------------------------- उडून जा!
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७  किी कुसुमाग्रजांनी ललहिलेल्ा ह्ा सुंदर करितेची कडिी इरे खाली-िर लागली 
आिेत. ती योग्य रिमात आिा.
उठा उठा चचऊताई

बाळाचे मी घेता नाि
जागी झाली चचऊताई
उठयोवनया र्र जाई                                                                                                
िूर िूर!

लगबग पांखरे ही
गात गात गयोड गाणे
वटपतात बघा दाणे
चयोहीकड!े

उठा उठा चचऊताई
सारीकड ेउजाडले
डयोळे तरी तमटलेले
अजूनही!

झयोपलेल्या अिा तुम्ही
आणायाचे मग कयोणी
बाळासाठी चारापाणी
चचमुकल्या!

सयोनेरी ह ेर्त आले
घरट्ाच्ा दारापािी
डयोळ्ांिर झयोप किी
अजूनही!
                    - कुसुमाग्रज

८  पुढे एक मराठी बालगीत हदले आिे, पि त्ातील कािी शब्द रतरयून िरिले 
आिेत. शेजारील ितुमिळात त्ातील िरिलेले शब्द आिेत. ते योग्य जागी घालून 
गीत पयूिमि करा.

लहान -------------------- --------------------

--------------------  -------------------- सािली

घारे डयोळे --------------------

-------------------- -------------------- पाहते
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१

मयोठी ततची,
माझी बाहुली, लुकुलुकु ही,

विरिीते
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नकट े-------------------- --------------------

-------------------- -------------------- िुगिीते

दात काही -------------------- --------------------

-------------------- -------------------- धूत नाही
--------------------  --------------------, करपून गेला!

पयोळ्ा केल्या, -------------------- --------------------!

िरण केले, -------------------- --------------------

-------------------- --------------------सांडून गेले

असे िुकेले नक्का जाऊ

थांबा करते गयोड खाऊ

केळ्ाचे शिकरण -------------------- --------------------

-------------------- -------------------- दात

आडाचे पाणी -------------------- --------------------

-------------------- -------------------- आत!

९  पुढे हदलेली िाक्ये जोडयून त्ांचे एक िाक्य करा. मारि िे करताना ‘आणि’, ‘ि’ 
अशी उभयान्वयी अव्यये िापरण्ाची परिानगी नािी.
अ. अ. ह्ा काव्यप्रकाराला हायकू म्हणतात.
 आ. ह्ा काव्यप्रकारात तीन ओळी असतात.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. अ. माझ्ासाठी ह ेपेन िार मरौल्यिान आह.े
 आ. माझ्ा लाडक्ा किीने ते मला िेट म्हणून वदले आह.े
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. अ. त्ा खयोक्ािर ‘कविता’ असं ललहहलं आह.े
 आ. त्ा खयोक्ात तुला आिश्यक ती सि्म पुस्तकं सापडतील. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

घ. अ. गेल्या आठिड्ात मी तुमच्ाकडून ह ेपुस्तक विकत घेतले.
 आ. ह्ा पुस्तकातील काही पाने कयोरीच आहते. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

च. अ. ही मुलगी िक् कवितेतच बयोलते.
 आ. बऱयाच लयोकांना ततचे बयोलणे कळत नाही. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

घासत नाही,
गयोबरे गाल, अंग काही,

नाक उडिीते

पातळ झाले,
िात केला, तूप सगळे,

कच्चा झाल्या

काढायला गेली,
दयोनच पडले, धपकन् पडली,

करायला गेली
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छ. अ. ह्ा किीचे बहुतेक सि्म काव्यसंग्ह माझ्ाकड ेआहते.
 आ. ह्ा किीला अनेक पुरस्कार तमळाले आहते.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

१०  ‘मन’ ह्ा शब्दाशी ननगहडत कािी हरियापद ेआणि कािी िाक् प्रचार हदले आिेत. 
पुढील िाक्यांत योग्य जागी योग्य ते हरियापद अरिा िाक् प्रचार िापरून िाक्ये 
पयूिमि करा.

(मनास येणे, मनाला मुरड घालणे, मन मारणे, मनाला लागणे, मनात काळेबेरे असणे, मनाला 
भिडणे, (दुखऱया) मनािर िंुकर घालणे, मनािर दगड ठेिणे, मनातलं मनात ठेिणे, मन खाणे)

क. रुसला ना महिे परत? असाच आह ेतयो. खास त्ाच्ासाठी त्ाला आिडले असं काही 
केलं तरी त्ाच्ा ------------------------------ ------------------------------ नाही. 

ख. जयश्ीच्ा ----------------------------------- नक्कीच काहीतरी ---------------------------------- ---------------. उगाच 
नाही ती आपली नजर चुकित इथून वनघून गेली.

ग. मयोकळेपणानं बयोलेल तर तयो जयेि कसला? आपल्या ------------------------ ---------------- -------------  
तयो नेहमी.

घ. सगळ्ाच तमत्ांनी कारण नसताना राघििी अबयोला धरला. िारच दुखािला हयोता तयो. 
त्ाच्ा -------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------ ---------------------- 
मलाही जमलं नाही.

च. घरची आलथ्मक पररस्स्ती चांगली नसल्यानं त्ा िािंडांना कधीच कयोणत्ा चैनीच्ा गयोटिी 
तमळाल्या नाहीत. त्ांना कायम -------------------------------------- ------------------------------ जगािे लागले.

छ. िवडलांच्ा अंत्प्रसंगी त्ाने उतू्सत्मपणे इतकं हृद् िाषण केलं! त्ाचं प्रत्के िाक्च 
सि्यांच्ा ------------------------------------------------- ---------------------------------------------.

ज. हमेांगी िारच हळिी आह.े जरा काही बयोललं, की लगेच ततच्ा ------------------ ---------------- 

आशण टचकन् पाणीच येतं ततच्ा डयोळ्ांत.

झ. मेधाला दयोन महहने ऑविसच्ा कामासाठी परदिेी जािं लागत हयोतं. मुसमुसून रडणाऱया 
चार िष्यांच्ा महहमाला आईकड े सयोडून जाताना ततचं पाऊल अडखळलं; पण िेिटी 
------------------------------------------------- ----------------------------- ती वनघाली ततथून.

ट. त्ा प्रकरणात वनशिगंधाची काहीच चूक नसताना केिळ गैरसमजामुळे मी ततच्ाविरुद्ध 
तक्रार केली. त्ामुळे ततला इतका मनस्ताप सहन करािा लागतयोय. माझ ं---------------- खूप 
----------------- आता. पण आता काहीच करता येत नाही. 

ठ. जरा ------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ना परेि! थयोड ंपर्थ 
पाळायलाच हिं तुला. पाच-सहा महहन्यांचाच तर प्रश् आह.े
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११  खाली हदलेल्ा हरियापदांतील योग्य ते हरियापद िापरून िाक्ये पयूिमि करा. कािी 
िाक्यांत एकाहून अचरक पयताय असयू शकतील.

(म्हणणे, बयोलणे, सांगणे, विचारणे, गरजणे, हकंचाळणे, पुटपुटणे, कुजबुजणे, दरडािणे, खेकसणे, 
तणतणणे, ओरडणे, बजािणे, खडसािणे, बयोलणे, कुरकुरणे, चीत्ारणे)

क. “सगळ्ांनी वदलेला गृहपाठ केलाय ना?” बाईंनी मयोठ्यानं (१) ------------------------------------------.

ख. “हयो, हयो, केलाय ना”! काही मुले जयोरात (२) -----------------------------,  तर काही हळू आिाजात                  
(३) --------------------------------.

ग. “ज्ांनी आज गृहपाठ करून आणला नसेल त्ांनी मधल्या 
सुट्ीत िगगाबाहरे न जाता िगगातच बसून तयो पूण्म करायचा 
आह,े” बाईंनी (४) ----------------------------------------.

घ. “झालं, बसा आता िगगातच! मी आज कॅन्ीनमधून िडापाि 
घेणार हयोते. िैताग आह ेनुसता!” िाग्यश्ी (५) -----------------------------------------.

च. “अय्या! िडापाि?” जयंती मयोठ्यानं (६) ------------------------------.

छ. “अगं, केिढ्ांदा (७) ------------------------------, जरा हळू!” िाग्यश्ी (८) -------------------------------.

ज. “कयोण (९) ------------------------------------ मागे? मला ऐकायला येतंय ह!ं शिक्षा िाढिीन मी!”  
बाईंनी (१०) -----------------------------------.

झ. “पण बाई, गृहपाठ िारच मयोठा हयोता,” काही मुलं (११) -------------------------------------.

ट. “ह ेबघा, आता कयोणी काही (१२) ------------------------ नका आशण (१३) ---------------------- नका. 
शिक्षा म्हणजे शिक्षा. त्ात आता बदल नाही,” बाई रागाने (१४) -------------------------------.

ठ. “आशण ततकड ेबाकाखाली िाकून कयोण बसलंय रे? ऊठ, ऊठ आधी! ह ेअसले चाळे मला 
िगगात चालणार नाहीत,” बाईंनी (१५) -----------------------------------.

ड. “बाईऽऽऽ, संपत आह ेतयोऽ!” गणेि (१६) ----------------------------------.

ढ. “बघतेच आता त्ाच्ाकड ेमी!” बाई रागानं (१७) ------------------------------------, आशण पदर 
बांधून तरातरा मागच्ा बाकाकड े वनघाल्या; पण संपत कधीच खखडकीतून उडी मारून 
पळाला हयोता!
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१२  उदािरिाप्रमािे हरियापदापासयून जोडनामे करून िाक्ये पयूिमि करा.

उदा∘ एिढी मयोठी खरेदी करायची असेल, तर मला आधी पैिांची (जुळिणे) जुळिाजुळि करािी 
लागेल.
मधल्या सुट्ीत िाळेच्ा आिारात मुलांचा (क) (ओरडणे) ------------------------ चालू हयोता. डबा 
खाऊन झाला हयोता आशण आता िेगिेगळे खेळ रंगात आले हयोते. 
एका कयोपऱयात मुलं शिस्तीत (ख) (शििणे) ---------------------- खेळत 
हयोती, तर दुसऱया बाजूला खयो-खयो खेळण्ाचं वनतमति करून मुलं 
नुसतीच (ग) (धािणे) ------------------------- करत हयोती. आिारातील 
मयोठ्या झाडाच्ा मागे काही मुलांची (घ) (मारणे) ------------------------ 
चालू हयोती, आशण व्रांड्ात काही व्रात् मुलांची (च) (चचडिणे) 
----------------------------- सुरू हयोती. तेिढ्ात आिारात एक उधळलेला बैल शिरला आशण मुलांची 
(छ) (पळणे) ------------------------ सुरू झाली. िाळेच्ा मुख् इमारतीच्ा आत पटकन शिरता यािं 
म्हणून जयो तयो पुढ े घुसायला लागला. (ज) (ढकलणे) ------------------------- आशण (झ) (चेंगरणे) 
--------------------ला सुरुिात झाली. ज्ा लहान मुलांना पुढ ेघुसता येत नव्तं त्ांनी मयोठ्यांदा ियोकाड 
पसरलं. इतका गोंगाट आशण (ट) (रडणे) ---------------------- ऐकून गणपत शिपाई काठी घेऊनच 
धाित आला आशण त्ानं बैलाला आिाराबाहरे हाकललं.

१३  ितुमिळात हदलेली नामे पुढे हदलेल्ा कोिकोित्ा हरियापदांबरोबर िापराल? ललिा. 
(करणे, गाणे, म्हणणे, ललहहणे, िाचणे, ऐकणे, रचणे, बसिणे, पडणे, जुळिणे, उतरिणे, पाडणे, 
चालणे, सु्रणे, पाहणे, जगणे, खरडणे)                                                        

क. 
कविता

ख.
नाटक 

(हयोणे, करणे, लािणे, ऐकणे, घालणे, पाहणे, तमटिणे, सयोडिणे, बघणे, ऐकणे, वनस्तरणे)

ग.
िांडण

घ.
गोंधळ
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१४  प∘ु ल∘ दशेपांडे ह्ांनी सुरेश भि ह्ांच्ा ‘रंग माझा िेगळा’ ह्ा काव्यसंग्रिासाठी 
ललहिलेल्ा प्रस्ािनेचा कािी भाग िाचा आणि त्ापुढे हदलेल्ा प्रश्नांची स्वतुःच्ा 
शब्दात उत्तरे द्ा.                                                                                      

सुरेि िटांची कविता एके वदििी मला अचानक भेिली, आशण निकवितेच्ा या जमान्यात 

नुसत्ा वनरवनराळया रंगांचेच नव्,े तर वनराळ्ा अंतरंगाचे दि्मन घडले. मुंबईच्ा जीिघेण्ा 

उकाड्ात राहणाऱया माणसाच्ा अंगािरून दिैययोगाने हकंिा वनस्मगाच्ा एखाद्ा चमत्ारामुळे 

दशक्षण िायूची िीतल झळुक जािी, तिी ही कविता अंगािरून गेली. या कवितेतले िुललेपण 

मयोहक हयोते, आशण त्ा कवितेत सुगंधासारखे गाणे दडलेले हयोते.

एक काळ असा हयोता, की कविता कानािाटचे मनात शिरायची. किी कविता गाऊन दाखिीत. 

मुरिणकला आली आशण कवितेचा छापील ठसा डयोळ्ापुढ े येऊ लागला. ती आता मूकपणाने 

डयोळ्ािाट े मनात शिरू लागली. मनातल्यामनात कविता िाचायची पद्धत तिी अलीकडली. 

ठिातून कागदािर उमटणाऱया अक्षरांमुळे तयोडांतून उमटणा-या नादातून हयोणारा संस्कार नाहीसा 

झाला. ह ेउणेपण घालिण्ाचा र∘ कृ∘ जयोिी यांच्ासारख्ा किीने त्ा अक्षरांना चचत्रूप दऊेन 

प्रयत्न केला. गीतांनी सुरांतून उमटािे तसे त्ांच्ा कवितांना त्ांनी चचत्ाक्षरातून उमटिण्ाचा 

प्रयत्न केला. जयोिी चचत्कार असल्यामुळे त्ांनी मयोठ्या सहजतेने चचत्रूपातून कविता प्रगटिली. 

िटांची कविता गाता येते. िुलाला चचत्कलेचा वडप्योमा असािा लागत नाही. ज्ा मातीतून 

ते रुजून िुलते ततथेच ते रंग दडलेले असतात. िटांच्ा मनयोिूमीत वनसग्मतःच सूर दडलेले 

आहते. ज्ांची कविता अिीच गात गात िुटते असे माझ्ा आिडीचे बा∘ ि∘ बयोरकर ह ेकिी 

आहते. िा हपंडाचा रममि आिे. पु∘ शि∘ रेग्यांना भेििारे िब्द जसे िुलपाखरांसारखे त्ांच्ा 

अितीििती हहडंत असल्यासारखे िाटतात, तसे सुरेि िटांच्ा ियोिती सूर हहडंत असािेत. 

मनात िुलत जाणाऱया कवितेने या सुरांच्ा गळ्ात गळा घालून केव्ा गायला सुरिात केली, 

ह ेसुरेि िटांनाही कळत नसािे. म्हणूनच त्ांच्ा गीतांना चाली दणेाऱया संगीत वदग्दि्मकांच्ा 

गुणितिेविषयी मला आदर असूनही सुरेि िट त्ा गीताबरयोबर जन्ाला आलेल्या चालीत जेव्ा 

आपली कविता गाऊ लागतात त्ािेळी ते गीत आशण गाणे एक हयोऊन 

जाते. कुणीही कुणािर मात करण्ासाठी येत नाही. िरपांगी अत्तं 

अस्ताव्यस्त वदसणारा हा किी, त्ातही ती कविता आशण त्ाचे ते गाणे 

ह े ततन्ी घटक त्ा कवितेच्ा संपूण्म आस्ादाला आिश्यक असािेत 

असे िाटायला लागते. ह ेएक विलक्षण अदै्त आह.े

(‘रंग माझा िेगळा’, प्रास्ताविक, प∘ु ल∘ दिेपांड)े

RMVSMLT
Sticky Note
take this photo at the beginning of the text 



करितेच्ा प्रांतात८

SkeÀµes $³eenÊej    173

क. जुनी आणि निी करिता ह्ाबद्ल पु∘ ल∘ दशेपांडे काय म्हितात?.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. पुढील किी आणि त्ांच्ा करितांरिषयी प∘ु ल∘ दशेपांडे काय म्हितात?
अ. र∘ कृ∘ जयोिी ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. बा∘ ि∘ बयोरकर -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. पु∘ शि∘ रेगे -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. सुरेश भि आणि त्ांच्ा करिता ह्ांरिषयी प∘ु ल∘ दशेपांडे काय म्हितात?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

घ. िरील प्रस्ािनेत प∘ु ल∘ दशेपांडे ‘भेििे’ िे हरियापद दोनदा कोित्ा िेगळ्ा अरताने 
िापरतात? त्ांना िे हरियापद अशा अरताने िापरािेसे का िािले असेल? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

च. प∘ु ल∘ दशेपांडे म्हितात ‘िा हपंडाचा रममि आिे’. – िे िाक्य स्पष् करा.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

छ. िरील पररचे्दातील अरोरेखखत केलेली लांबलचक िाक्ये सुिी करून छोिी िाक्ये बनिा.             

अ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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१५  आिखी काय-काय पेलतात? ररकाम्ा जागा भरा.

पेलिे

--------------------------

--------------------------

--------------------------

आव्ान

--------------------------

--------------------------

१६  योग्य शब्द भरून िाक्ये पयूिमि करा.
(कयोणीही, कयोण, किाची, कधी, कयोण, कधी, किासाठी, कयोणास, कयोणाची, काय)

क. ----------------------- उठािं आशण स्तःला लेखक हकंिा किी म्हणिून घ्ािं, असं चालत नाही.  

ख. ---------------- , ---------------- आशण ---------------- ललहहतं आशण ते ललखाण ---------------- , ---------------- 
आशण ---------------- िाचतं, हहेी अलीकड ंकळेनासं झालंय.                                                                                     

ग. हबंीररािांना सगळेच खूप घाबरतात. -------------------------- हहमंत हयोणार नाही त्ांना विरयोध 
करण्ाची.

घ. िेजारच्ा घरात काल रात्ीपासून इतका गलका का चाललाय -------------------------- ठाऊक!

च. मनयोजला एिढी तमजास ---------------------- आह ेकाही कळत नाही. कायम तयोऱयात िािरत 
असतयो.

१७  खालील शब्दांना सध्याच्ा गद् भाषेत प्ररतशब्द ललिा. 

क. मज = --------------------------------------------- छ. मजसी = ---------------------------------------------------

ख. मम = ---------------------------------------------- ज. यास्ति = --------------------------------------------------

ग. ति = ---------------------------------------------- झ. आपुले =  ------------------------------------------------

घ. तुखझया = ---------------------------------------- ट. माखझया = ------------------------------------------------

च. तुज = --------------------------------------------- ठ. तुजसी =  ------------------------------------------------
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१८  ‘प्रश्न’
क. ‘प्रश्न’ या नामाबरोबर आिखी कोिती हरियापद ेयेऊ शकतात?

ख. आता तुम्ही शोरलेल्ा नाम-हरियापद जोड्ांचा अरमिपयूिमि िाक्यांत उपयोग करून एक 
पररचे्द हकंिा स्वतंरि िाक्ये तयार करा.

प्रश्न

-------------------------- -------------------------- --------------------------तमटणे

१९  िाचा.

क. कृष्ाजी केशि दामले उफ्ट  केशिसुत
(१८६६-१९०५)
ह ेएक उत्ट संिेदनिील, एकांतवप्रय, जे जे सुंदर त्ाची मनस्ी ओढ असलेले वनसग्मप्रेमी किी 

हयोते. त्ांच्ा जाणत्ा ियात िारतीय समाजजीिनात मयोठ्या उलथापालथी 
हयोत हयोत्ा. परकीय सतिेविरयोधात जनमत तयार हयोऊ लागले हयोते, त्ाच 
िेळी नव्या आधुवनक समाजाची वनतम्मती करण्ाची उमणी जागी हयोत हयोती. 
साहहत्क्षेत्ातही नितेचे िारे िाहत हयोते. मराठी िाषेला निी झळाळी येऊ 
लागली हयोती. पाशश्चमात् शिक्षणाच्ा, साहहत्परंपरांच्ा प्रिािामुळे ह ेघडत 
हयोते. हा प्रिाि केििसुतांच्ाही कवितेिर हयोता. मराठी काव्यात त्ांनी जे 

निे युग वनमगाण केले, त्ात इंग्जी कवितेचा मयोठा िाटा हयोता. त्ामुळेच प्गेने ियाच्ा अिघ्ा 
चाळीसाव्या िषणी त्ांचा मृत् ूझाला तेव्ा रेव्रंड वटळक ह्ा किींनी दुःखाने ‘आज आपला 
िड्कस्थ्म गेला’ असे उद्ार काढले आशण गयोविंदाग्जांनी ‘केििसुत मेले?’ असा विलाप केला.

ख. राम गिेश गडकरी उफ्ट  गोरिंदग्रज उफ्ट  बाळकराम 
(१८८५-१९१९)
गयोविंदाग्ज ह े रयोमँवटक परंपरेमधील महत्ताचे किी हयोते. उत्ट आशण 
नाट्पूण्म आविष्ार, श्ीमंत िाषा आशण अिाट कल्पनाविलास ही 
त्ांच्ा लेखनाची आशण प्रिृतिीचीही िैशिष्ट्ये आहते. त्ांचे सारेच तीव्र 
आशण दाहक असे : आिाही आशण वनरािाही, सुखही आशण दुखःही. ते 
स्तःला केििसुतांचा शिष्य मानत असत. आपल्या ह्ा गुरूप्रमाणेच तेही 
अल्पायुषी ठरले. ियाच्ा अिघ्ा तेहततसाव्या िषणी त्ांना मृत्नूे गाठले.
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केशिसुत मेले?

जगतास जागिायाला केििसुत गाउवन गेले!

(...)

एकेका िब्दें िरले काव्याचे अद्तु पेले!

ज्ांसाठीं मानि झटले, ते सुधाकंुि िरलेले–

िाग्दिेी िरुनी टाकी केििसुतहृदयी झलेे!

अनुििुवन वनजानंदाने

मग त्ांचे केले गाणे,

श्वासाच्ा कारंज्ाने

चहुकंड ेउधळुनी वदधले! केििसुत गाउवन गेले!

(...)

लीलेनें त्ांनी गातां

ही सजीि केली जडता,

अणुरेणूंमधुनी आतां

वनघतील तयांचे चेले! केििसुत गाउवन गेले!

(...)

केििसुत कसले मेले? केििसुत गातचच बसले!

- गोरिंदाग्रज

ग. सदानंद रेगे
(१९२३-१९८२)
ह े मराठी किी, िाषांतरकार हयोते. रेग्यांच्ा कवितेने एखाद्ाच विशिटि दृष्टिकयोनात स्तःला 
बंवदस्त करून घेण्ाचे नेहमीच नाकारले. रेग्यांची कल्पनािक्ी मुक् हयोती. एकाच विषयािर 
त्ांनी िेगिेगळ्ा दृष्टिकयोनातून एकापेक्षा अभधक काव्यरचना केल्या. एकच मनयोिूतमका स्ीकारून 
‘िारतीय संसृ्कती’, ‘मराठी परंपरा’, ‘आपली मुळे’ अिा मयगावदत ितु्मळात ते विरत राहहले 
नाहीत. त्ांच्ा मनाच्ा खखडक्ा नेहमी उघड्ा हयोत्ा. त्ामुळे मराठी हकंिा िारतीय सांसृ्कततक 
जगापलीकडचे विषयही त्ांच्ा कवितांमध्य ेआले. दुसरा वििेष म्हणजे त्ांना विनयोदाचे िािड े
नव्ते. वनतम्मती गांिीयगाने करणे आशण गंिीर वनतम्मती करणे ह्ांत िरक करणारा हा किी हयोता.    
त्ांचे कवितासंग्ह : गंधि्म, िेड्ा कविता, दिेापुढचा वदिा, बांकु्रिीचा पक्षी
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काफका 

म्हटलं
आज गादीला जरा
ऊन खाऊ द.े
गच्चीिर टाकली न टाकली तयो
पसािर ढकूेण
जीि घेऊन
सैरािैरा ढुगंणाला पाय
लािून धूम पळत सुटलेले.
तरी तीनचार पायाखाली आलेच.
त्ांच्ा कुळथीच्ा रंगांचे
रक्ाळ धूमकेतू
जतमनीिर गोंदणासारखे.
उतरत्ा सूयगाला साक्षी
ठेिून मी स्तःिीच पुटपुटलयो,
दिेा, त्ांच्ा आत्मांना िांती द.े
त्ातला चुकून एखादा असायचा फ्ान्त्स काफका

- सदानंद रेगे

२०  चचंता
मी िजार चचंतांनी िे डोके खाजितो...

मी हजार चचंतांनी ह ेडयोके खाजितयो
तयो कट्टािर बसतयो, घुमतयो, िीळ िाजितयो! 

मी जुनाट दारापरी हकरहकरा, बंदी
तयो सताड उघड्ा खखडकीपरी स्चं्दी
मी वबजागरीिी जीि गंजिीत बसतयो
तयो लंघून चरौकट पार वनघाया बघतयो! 

डयोळ्ांत माखझया सूयगाहुनी संताप
वदसतात त्चेिर राप, उन्ाचे िाप!
तयो त्ाच उन्ाचे झगझगीत, लखलखते-
घडिून दातगने सूय्मिुलांिर झलतयो!!

मी पायी रुतल्या काचांिरती चचडतयो
तयो त्ाच घेऊनी नक्षी मांडून बसतयो
मी डाि रडीचा खात शजंकतयो अंती
तयो स्च् मयोकळ्ा मुक् मनाने हरतयो! 

मी आस्स्तक! मयोजत पुण्ाईची खयोली
निसांची ठेिून लाच, लाितयो बयोली!
तयो मुळात येतयो इच्ा अपू्मन साऱया
अन् 'धन्यिाद' दिेाचे घेऊन जातयो!! 

मज अध्यात्माचा रयोज निा शंगार
लपतयो न परर चेहरा आत िेसूर!
तयो िक् ओढतयो िाल निाची तरीही
त्ा िामवनळ्ाच्ा मयोरवपसापरी वदसतयो!!

- संदीप खरे

RMVSMLT
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क. खालील अरताचे शब्द करितेत आले आिेत. ते शोरयून ललिा. 

अ. शिट्ी - --------------------------------------------------------------------------------------

आ. मयोकळा, मुक् – -------------------------------------------------------------------------

इ. ओलांडणे - -------------------------------------------------------------------------------

ई. चकाकणारे – ----------------------------------------------------------------------------

उ. िसिणे - ----------------------------------------------------------------------------------

ऊ. सयोडून दणेे – ----------------------------------------------------------------------------

ए. दिेािर श्द्धा असलेला – --------------------------------------------------------

ख. योग्य चौकि ननिडा. मी तयो

अ. सतत काळजी करणारा.  

आ. मुक्पणे जगणारा.  

इ. कटकट्ा स्िािाचा.  

ई. नकारात्मक विचार करणारा.  

उ. वबनधास्त.  

ऊ. संकटांतही सकारात्मक दृटिीकयोन ठेिणारा.  

ए. आध्यात्त्मक. पाप-पुण्ाचा हहिेब ठेिणारा.  

अॕ. वनरपेक्ष, वनररच्.  

ग. िरील मुद्दांचा िापर करून करितेतील ‘मी’ ि ‘तो’ एकमेकांपासयून कसे िेगळे आिेत ते 
सरिस्र ललिा. 

घ. तुम्हाला कोिासारखे व्हायला आिडेल? का? 

च. करितेचे िगतात िाचन करा.

छ. करिता ऐका. 

ज. करितेचे िगतात नािकरूपात सादरीकरि करा.
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तोंडी परीक्षा
एकयू ि २० गुि

१. करिता िाचन ि रसग्रिि (१०)
क. खालील करिता मोठ्याने िाचा. िाचताना रिरामचचन्ांकडे लक्ष द्ा.
आईपिाची भीती
आजच्ाइतकी आईपणाची िीती कधीच िाटली नव्ती
अगततकतेची असली खंत मनात कधीच दाटली नव्ती.
विचारलेस आज मला, “आई, कयोणती िाट धरू?”
गयोळा झाले कंठी प्राण आशण डयोळे लागले झरू.
कयोणती वदिा दाखिू मी तुला? पूि्म? पशश्चम? दशक्षण? उतिर?
माझ्ासारख्ाच िीतीने या चारी वदिा झाल्या फ़तिर.

कयोठे ज्ान, यि, सुख? काय त्ांच्ा खाणाखुणा?
या-त्ा रूपात वदसतयो सैतानच िािरताना.
जळी, स्ळी, आकािीही अणुबटॉम्ब झाकला आहे
प्रत्के रस्ता माणसाच्ा रक्ाने रे माखला आह.े
आज आईच्ा कुिीतसुद्धा उरला नाही रे बाळ वनिारा
रिरौणीच्ा अस्तासारखा हहरयोशिमाचा बाधेल िारा.

कयोठेतरी गेलेच पाहहजे गतीचीही आहचे सक्ी
जायचे कसे त्ाची मात् कुणीच सांगत नाही युक्ी.
खचू नकयो, ियोध बाळा तुझा तूच ज्ानमाग्म
कयोणतीही वदिा घे, पण माणुसकीला जाग.
धीर धर, उचल पाय, आता मात् कर घाई
आणखी एक लक्षात ठेि, प्रत्केालाच असते आई.

- पद्ा गोळे 
ख. करितेतील आईला कसली भीती िािते आिे? 
ग. करितेतील आई रतच्ा लेकरास कोिता सल्ा दतेे?

२. संभाषिकौशल् (१०)
खालीलपैकी कोितीिी एक समस्या ननिडा. एक समुपदशेक म्हियून त्ा समस्येकडे तुम्ही कसे 
पािता ते स्वत:च्ा शब्दांत सांगा.
अ. ३५ िष्यांचा वननाद सतत स्त:ला कमी लेखतयो, स्त:च्ा काय्मक्षमतेिर िंका घेतयो. 

अजूनही स्त:िर त्ाचा पाहहजे तततका विश्वास नाही.
आ. कवनष्ा परीक्षेच्ा आधी ि नंतर खूपच ताण घेते. आपण परीक्षेत चांगले गुण तमळिू का, 

पुढ ेचांगले कररअर करू िकू का, आपल्या आई-िवडलांप्रमाणे आयुष्यात यिस्ी हयोऊ का 
असे विचार सतत ततच्ा मनात वपंगा घालत असतात.

७-८
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लेखी परीक्षा
एकयू ि ३० गुि

१. पुढील उतारा िाचयून खाली हदलेले प्रश्न सोडिा. (१०)
आपली मािसं

आमच्ा कुटुबंात मला कुणी कधी िाईट िागिलं नाही, त्ामुळे आई-िवडलांना - वििेषतः 
आईला नकयो असताना मी जन्ाला आले ह्ा गयोटिीचं मला कधी वििेष काही िाटलं नाही. मी 
नकयोिी हयोते ह ेघरातल्या म्हाताऱया बायकांकडून मी लहान असतानाच कळलं हयोतं. म्हणजे नक्की 
काय कळलं हयोतं, कुणास ठाऊक; पण, कदाचचत त्ामुळेच मी दुःखी नव्,े पण िृतिीने तटस् 
झाले असेन. मी कधी कसले हट् केले नाहीत, लाडात येऊन कधी आईिवडलांच्ा गळ्ाला 
तमठी मारली नाही, हातपाय आपटून रडले नाही. माझी गुवपतं हकंिा दुखलंखुपलं त्ांच्ा कानात 
सांतगतलं नाही. त्ांनीही कधी त्ाबद्दल मला विचारलं नाही. ‘हहचा काही त्ास नसतयो’ असं 
आई अधूनमधून इतरांना सांगत असे. खरं सांगू का, ती स्तःही तिी तटस्च हयोती. तयोच 
स्िाि माझ्ात उतरला असणार. मी ततला नकयो हयोते, तरीही ततनं माझ ंसगळं नीट केलं ह े
काय कमी हयोतं? तिी माझीही माणसं हयोती. तमत्मैतत्णी, एक दयोन शिक्षक, आशण माझ ंकाम. ह े
माझ ंघराबाहरेचं कुटुबं. लहानपणापासूनच मी घरात िेगळी आशण बाहरे िेगळीच हयोते. अिी 
वििागणी सहज, माझ्ा नकळत झाली. आशण ह ेठीकच आह ेना! आपल्याला हिं तसं कुटुबं 
तयार करता येणं ही गयोटि काही िाईट नाही. रडतकुढत बसून काय तमळणार आह?े

क. पुढील प्रश्नांची उत्तरे ललिा. (४)

अ. आपण आईिवडलांच्ा इचे्विरुद्ध जन्ाला आल्याचे कळल्यािर लेखखकेची काय 
प्रततवक्रया झाली?

आ. लेखखकेला घरात किी िागणूक तमळाली?

इ. ततच्ा आईचा स्िाि कसा हयोता? लेखखकेचे ततच्ाबद्दल काय म्हणणे आह?े

ई. िेिटी लेखखका ‘ठीकच आह ेना!’ असे म्हणते. काय ठीक आह?े सविस्तर उतिर द्ा.

ख. अरोरेखखत शब्दांचा अरमि ललिा. (३)

अ. मी िृतिीने तटस् झाले असेन.

आ. मी लाडात येऊन आईिवडलांच्ा गळ्ाला तमठी मारली नाही.

इ. रडतकुढत बसून काय तमळणार आह?े

ग. आईच्ा भयूरमकेतयून लेखखकेबद्ल चार-पाच िाक्यात कािी सांगा. (३)

७-८
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२. व्याकरि (एकयू ि १० गुि)
क. ररकाम्ा जागी योग्य शब्द ललिा. (२)

अ. रागािणे : राग :: --------------------------------------------------- : िीती

आ. ओरडणे : आरडाओरडा :: मारणे : -------------------------------------

इ. िांडण : लािणे :: गोंधळ : ------------------------------------------------ 

ई. मजसी : मला :: तुखझया : --------------------------------------------------

ख. खाली कािी प्रणसद्ध मराठी गाण्ांतील ओळी हदल्ा आिेत. ररकाम्ा जागी कंसातील योग्य 
शब्द ललिा. (कुिाच्ा, कोित्ा, केव्हा, कसा) (४)

अ. का कळेना ------------------------------------- क्षणी हरिते मन कसे... 

आ. ------------------------------------- खांद्ािर कुणाचे ओझ.े.. 

इ. कुणास ठाऊक ------------------------------------- पण शसनेमात गेला ससा... 

ई. ------------------------------------- तरी पहाट ेउलटून रात् गेली... 

ग. खालील िाक्ये पयूिमि करा. (४)

अ. रागाच्ा िरात मी -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

की माझ्ा पयोटात गयोळा येतयो.

३. पुढीलपैकी कोित्ािी एका रिषयािर १५ ओळी ललिा. (एकयू ि १० गुि)
क. पुढील करिता िाचयून तीिर आपल्ा रमरिाला / मैररििीला परि ललिा.

इथे-इथेने असे घेरले, 
घेरी आली अंती
अंत हयोईना अडलयो मध्य े
जीिन याला म्हणती 
                     - प्र∘ ना∘ परांजपे  

ख. गेल्ा तीन हदिसांची दनैंहदनी ललिा.

७-८
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 संस्ारांचे मित्त्व जाियून घेिे
 ननरषद्ध / िज्यमि गोष्ी यांच्ािर चचता करिे
 मिाराष्रि ातील प्रमुख शिरे : कोल्ापयूर, 

अमरािती, जळगाि यांची ओळख करून घेिे

चला, णशकयू  या ...

जडिघडि९

182    SkeÀµes y³eeSWµeer



जडिघडि९

SkeÀµes $³eeSWµeer    183

१  रमनयू आणि आई. 

क. िरील चचरिमाललका पाहिलीत? रमनयू नेिमी एकिीच खेळत असते. आनंदात असते. रतला 
कोिी रमरि-मैररििी लागत नािीत. आई मारि चचंतेत आिे. सिथांच्ात रमसळायची सिय रमनयूला 
कशी लाियू, रमनयूला योग्य िळि कसे लाियू, रतच्ािर चांगले संस्ार कसे करू, असे रिचार 
रतला सताितायत. आई काय उपाय शोरते आणि त्ाचा पररिाम काय िोतो? रमनयू बदलते 
का? आई आनंदी िोते का? िरील चचरिमाललकेसाठी संिाद ललिा. सुरुिात हदली आिे.
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रमनयू आणि आई

चचत् १ - आई : बसली ही तमनू परत एकटीच खेळत! काय करािं हहचं!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

चचत् २ - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

चचत् ३ - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

चचत् ४ - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

चचत् ५ - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

चचत् ६ - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

चचत् ७ - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

चचत् ८ - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

चचत् ९ - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



जडिघडि९

SkeÀµes Heb®³eeSWµeer    185

२  मला िाितं ...
क. ‘मुलांिर संस्ार कसे करािेत आणि त्ांना िाढिण्ाच्ा योग्य पद्धती कोित्ा’ ह्ा 
रिषयािर तुमच्ा िाचनात पुढील चार िेगिेगळी मते आली आिेत. ह्ांपैकी कोित्ा मताशी 
तुम्ही सिमत आिात? का? रोडक्यात ललिा.

अ. संस्काराचा मूळ पाया म्हणजे शिस्त. प्रत्के कृतीला जर शिस्त, वनयम घालून घेतले 
नाहीत, तर ती कृती अपूण्म हयोते. सकाळी उठल्यापासून ते रात्ी झयोपेपयषंत शिस्तीचे काटकेयोर 
पालन केले, तर प्रगती जलद हयोते. त्ासाठी लहानपणीच शिस्तीचे संस्कार बालमनािर 
रुजिायला हिेत.

इ. मुलांचे तमत् बना. तुमच्ा अपेक्षेपेक्षा मुले िेगळी िागली, तर त्ाचे कारण समजून 
घेण्ाचा प्रयत्न करा. ययोग्य माग्मदि्मन नसेल, कयोणी त्ांना काय ययोग्य-अययोग्य, चूक-बरयोबर 
ह ेसमजािून सांगत नसेल, तर मुले संभ्मात पडतात.  प्रत्के निी वपढी जुन्या वपढीपेक्षा 
निीन पद्धतीने जगायचा प्रयत्न करते. तुम्हीही हचे केले हयोते, ह ेलक्षात घ्ा.

ई. मुलांच्ा तमत्ितु्मळाकड ेलक्ष ठेिा. संगतीचा चांगला आशण िाईट असे दयोन्ी पररणाम 
हयोऊ िकतात. घरात सांतगतलेल्या गयोटिी आशण बाहरे तमळणारी माहहती ह्ात तिाित असू 
िकते. शििाय अययोग्य संगत, घरातील ताण, वबघडलेली नाती, सुसंिादाचा अिाि ह्ा 
सि्यांचा एकतत्त पररणाम हयोऊन मुले खरयोखरच वबघडू िकतात.

आ. मुलांना स्ािलंबी बनिणे, प्रत्के गयोटि िेळेिर करण्ास शिकिणे, मुलांचे अतत लाड 
करणे टाळणे ह्ाकड ेलक्ष द्ा. मुलांपुढ ेस्त:चा आदि्म ठेिा!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



जडिघडि ९

186    SkeÀµes µeeSWµeer

३  संस्ार म्हिजे...
क. अरोरेखखत शब्दांत उदािरिाप्रमािे बदल करा. त्ामुळे िाक्यरचनेतिी बदल िोईल. असे 
योग्य ते बदल करून उताऱयाचा तो भाग परत ललिा.

उदा∘ ह्ा गयोटिी करणाऱयांना संस्कारी म्हटलं = जे ह्ा गयोटिी करतात त्ांना संस्कारी म्हटलं -----

जुन्या रूढींचे आशण रीततररिाजांचे पालन करणे म्हणजेच सुसंस्काररत 
असणे का? संध्याकाळी परिचा म्हणणे, मयोठ्यांना खाली िाकून नमस्कार 
करणे, बस हकंिा ट्नेमध्य ेियस्कर माणसांना, महहलांना उठून जागा दणेे 
अिा गयोटिी मुलांना शिकिल्या म्हणजे त्ांच्ािर संस्कार झाले, असे 
म्हणून पालकांनी आनंद मानािा का?                                                                             

हीच ‘सुसंस्काररत’ माणसे अनेकदा आपल्या घरातला कचरा 
घराबाहरे िेकून दतेाना, िेळी-अिेळी िटाके ियोडताना वदसतात. असे 
िागणाऱयांना काय म्हणािे? साि्मजवनक स्च्तागृहात नीट पाणीही न ओतणाऱयांना काय 
म्हणािे? पान खाऊन जागयोजागी थुंकणाऱयांना काय म्हणािे? रस्तात,  शसनेमागृहात, नाट्गृहात, 
अगदी कयोठेही मयोबाईल ियोनिर मयोठमयोठ्याने बयोलून आपले खाजगी आयुष्य साि्मजवनक 
करणाऱयांना आशण लयोकांच्ा कानांिर अत्ाचार करणाऱयांना काय म्हणािे? रहदारीच्ा वनयमांचे 
पािलयोपािली उलं्घन करणाऱयाला काय म्हणािं, आशण त्ाच्ा चुकीची जाणीि करून दणे्ाचा 
प्रयत्न करणाऱयाला ‘तुझ्ा बापाचा रस्ता आह ेका?’ असे सुनािणाऱयाला काय म्हणािे? असली 
िागणूक ह ेएक संस्कार नसल्याचे लक्षण आह ेह ेिारसे कुणाला पटलेले वदसत नाही.

जे संस्कार समाजात जबाबदार नागररक म्हणून जगायची शिकिण दते नाहीत, त्ांना काहीही 
अथ्म नसतयो. समाजात िािरताना एक जबाबदार नागररक म्हणून जयो िािरतयो, आपल्याइतकाच 
दुसऱयाही माणसाला वनिवेधपणाने जगायचा अभधकार आह ेह ेलक्षात घेतयो, ज्ा समाजात आपण 
जगतयो आहयोत त्ा समाजाचे जीिन आपल्या िागण्ाने अभधक दुःखमय हयोणार नाही, ह्ाची 
काळजी घेतयो, तयोच  दिेाचे, समाजाचे आशण पयगायाने स्तःचेही सुसंस्काररत् जगाला दाखिून 
दतेयो.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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४  िो ला िो!
कंसात हदलेल्ा नाम + हरियापद जोड्ा योग्य जागी योग्य रूपात िापरा.
(हयोयबा असणे, हयो ला हयो करणे, हयोकार दणेे) 
बाबा : हा तुझा काका म्हणजे (क) --------------------------- आह ेनुसता.                                                                          
रमकी : म्हणजे काय हयो, बाबा?                                                                                           
बाबा : अरे, (ख) --------------------------------------------- म्हणजे जयो नेहमी 

(ग) ----------------------------------------------------------. स्तःचा काहीच 
विचार करत नाही.                                                                                           

रमकी : मग जयो नेहमी सगळ्ाला नाही म्हणतयो त्ाला ‘नायबा’ 
म्हणतात का हयो, बाबा?                                   

बाबा : म्हणजे काय आता?                                                                                        
रमकी : म्हणजे तुम्ही. मी काही मातगतलं तर नेहमी नाहीच म्हणता ना?                                             
बाबा : म्हणजे मी नायबा?                                                                                               
रमकी : हयो, आशण आई तुमची (घ) ---------------------, कारण ती तुमच्ा (च) --------------------------------- 

करते.                                             
बाबा : असं काही नाही. नायबा िगैरे काही नसतं. आशण आई नुसतं (छ) ------------------------------- 

नाही. नीट विचार करून ततचा (ज) ------------------------------------------------.
रमकी : बाबा, तुम्ही कधी आईचे (झ) ---------------------- असता का हयो?
बाबा : असू िकतयो!                                                                                              
रमकी : मग आज व्ाल?                                                                                            
बाबा : आज का?                                                                                                   
रमकी : आईनं आतिाच मला कबूल केलंय, की ती मला निा व्व्वडओ गेम आणणारेय. मग 

बाबा, आज तुम्ही आईचे (ट) ------------------------ हयोणार ना, नक्की?

५  शब्दसंपदा – १
उदािरिात अरोरेखखत केल्ाप्रमािे शेििची दोन अक्षरे असलेली पाच रिशेषिे ललिा आणि 
ते रिशेषि ज्या नामाला चपखल बसेल, असे एक नाम त्ाच्ासमोर ललिा.

क. रिशेषि नाम 

उदा∘ दणदणीत परािि 

१.

२.

३.

४.

५.
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ख. रिशेषि नाम 

उदा∘ कुरकुरीत पापड 

१.

२.

३.

४.

५.

ग. रिशेषि नाम 

उदा∘ ठसठशीत कंुकयू  

१.

२.

३.

४.

५.

६  गोष् पयूिमि करा.
खाली एका गयोटिीची सुरुिात वदली आह.े ती गयोटि तुम्हाला पूण्म करायची आह.े
गयोटिीतल्या अभिषेकला चांगलं िळण लागािं म्हणून आई एक युक्ी करते. काय असेल ही युक्ी? 
आई त्ाला शिक्षा करेल?  कसला तरी धाक घालेल?  तयो चांगला िागला तर त्ाला कयोणतं 
तरी बक्षीस द्ायचं कबूल करेल?    

अचभषेकची गोष्                                                                                   

अभिषेक दहा िष्यांचा आह,े चांगला पाचिीत आह,े हुिार आह,े पण 
त्ाला िळण म्हणून नाही. अभिषेक िाळेतून आला, त्ानं दफ्तर 
सयोफ्ािर टाकलं आशण धूम ठयोकली. अभिषेक खेळून आला, त्ानं 
बूट दारातच िेकले आशण हात न धुता खायला सुरुिात केली. 
अभिषेक जेिून उठला, ताट ततथंच सयोडून वनघून गेला. अभिषेकनं 
ह ेकेलं नाही. अभिषेकनं ते केलं नाही. एकूणच काय, तर अभिषेक 
घरात कुणाचंही ऐकत नाही, घरातल्या कुठल्याही कामाला हात लाित नाही...
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आजही तेच झालं. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आता मात् आई खूपच रागािली. अभिषेकला चांगलं िळण लागािं म्हणून ततनं एक युक्ी 
ययोजली. दुसऱया वदििी अभिषेक घरी आला, त्ानं नेहमीप्रमाणे पसारा केला, पण त्ाला 
रागिायला घरात कुणीच नव्तं. ना आई, ना बाबा, ना आजी ----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

७  शब्दसंपदा – २
क. पुढील उतारा िाचा.

समुपदिेक म्हणून ह्ा आवदिासी िागातील िाळेत मी कामाला आरंि केला, त्ा िेळी माझ्ा 
कामात पदयोपदी अडथळे येणार आहते ह्ाची ततळमात् कल्पना मला नव्ती. एक तर िाळेतील 
बहुसंख् शिक्षक ह्ा समुपदिेनाच्ा कल्पनेच्ा विरयोधात हयोते, त्ामुळे िाळेतील सिगात अंधारी 
आशण िकास खयोली माझ्ा िाट्ाला आली. िाळेतील नाठाळ, व्रात्, अभ्ास न करणाऱया 
मुलांना माझ्ाकड ेपाठिलं जाईल आशण त्ांच्ािी बयोलून त्ांचं समुपदेिन करािं लागेल असं 
मला सांगण्ात आलं हयोतं. प्रत्क्षात, ज्ा मुलांना िगगात सांिाळणं शिक्षकांना दुष्र हयोई अिी 
मुलं माझ्ाकड ेरिाना केली जात आशण वदिसिर माझ्ा खयोलीत त्ांना डांबून ठेिण्ात येई. 
त्ांच्ािर अविरत पहारा करणं अिक्च हयोतं. त्ांचा धुडगूस मला वदिसिर सहन करािा 
लागे. त्ा मुलांपैकी ज्ांच्ािी मी संिाद साधू िकले असते, अिा मुलांची संख्ा अत्ल्प हयोती. 
तिीही समाजातील िंचचत िगगातून आलेल्या मुलांची संख्ाच िाळेत जास्त हयोती. त्ांच्ािी 
बयोलताना त्ांच्ा दनैंवदन जीिनाचं िास्ति हकती दाहक आह ेह्ाची कल्पना मला आली. असं 
िरिरचं समुपदिेन करून ह्ांच्ा पररस्स्तीत  काही सुधारणा हयोणार नाही ह ेमाझ्ा लक्षात 
आलं, आशण म्हणूनच ही िाळेतली नयोकरी सयोडण्ाचा आशण इथल्या िस्तीसाठी काम करणाऱया 
स्यंसेिी संस्िेी वनगवडत हयोण्ाचा संकल्प मी सयोडला.
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ख. उताऱयातील अरोरेखखत शब्दांचे अरमि पुढे हदले आिेत. त्ांपैकी योग्य अरताचे शब्द शोरयून 
तक्तात ललिा.

१. ----------------- = पािलयोपािली १०. ------------------------- = ठरिणे

२. ----------------- = जराही ११. ------------------------- = अत्तं कमी

३. ----------------- = अिघड, कठीण १२. ------------------------- = खरी पररस्स्ती

४. ----------------- = रयोजचे १३. ------------------------- = बरेच / अनेक    

५. ----------------- = पाठिणे १४. ------------------------- = सुरुिात                                                                       

६. ----------------- = कोंडून ठेिणे १५. ------------------------- = जाळणारे, चटके दणेारे

७. ----------------- = सतत १६. ------------------------- = अिािग्स्त

८. ----------------- = जयोडले जाणे, संलग् हयोणे १७. ------------------------- = बयोलणे

९. ----------------- = मस्ती, गोंधळ

 
ग. उताऱयातील अरोरेखखत शब्दांच्ा ऐिजी त्ांचे अरमि िापरून योग्य ते बदल करून उतारा 
पुन्ा ललिा.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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८  शब्दसंपदा – ३
क. जोड्ा लािा.

  िाक् प्रचार अरमि

अ. तोंड सयोडणे १. वनघून जाणे  

आ. तोंड िासून पाहणे २. आनंदाने तोंड गयोड करणे   

इ. तोंडाला कुलूप लािणे ३. िाटले तसे बयोलणे, अपिब्द बयोलणे 

ई. तोंडचे पाणी पळणे ४. पश्चातिाप हयोणे 

उ. तोंडात मारून घेणे ५. आश्चयगाने पाहणे 

ऊ. तोंड काळे करणे ६. मयोह वनमगाण हयोणे   

ए. तोंडात िेण घालणे ७. संकटात टाकणे

अ ॅ. तयोिेच्ा तोंडी दणेे ८. गप् बसणे   

ऐ. तोंडघिी पाडणे ९. विश्वासघात करणे   

ओ. तोंडाला पाणी सुटणे १०. खूप िीती िाटणे 

ऑ. तोंडात साखर पडणे ११. समाजात छछीः थूः हयोणे 

ख. िाक्ये पयूिमि करा.

अ. असं िागून तू आपल्या सगळ्ा कुटुबंालाच लाज आणली आहसे. िहाणा असिील तर 
तू ह्ा घरातूनच काय, पण ह्ा गािातूनही --------------------- --------------------- --------------------.

आ. कुठं कसं बयोलािं आशण कसं िागािं ह्ाचं माललनीला काहीच तारतम्य नाही. रागािली, की 
समयोर कयोण आह ेह्ाचंही िान ततला राहत नाही. कयोणािरही ---------------------- ------------------.

इ. ह्ा सगळ्ा प्रकरणात तमलथलाची काहीच चूक नाही. रागीट बटॉसकड ेततची तक्रार करून 
तू ततला ---------------------------- ----------------------------- ---------------------------.

ई. कयोणत्ाही गयोटिीिर विचार न करता पटकन बयोलण्ाच्ा आपल्या सियीमुळे आपण 
नकयो ती गयोटि नकयो ततथे बयोलून बसलयो आहयोत ह ेलक्षात आल्यािर िैदहेीनं स्तःच्ाच 
------------------------ ----------------------------- -------------------------.

उ. जगदीिनं मला चांगली नयोकरी लािून दणे्ाचं आश्वासन वदलं हयोतं म्हणून मी इतकं मयोठं 
घर िाड्ानं घेतलं, पण आयत्ा िेळी त्ानं मला --------------------------------- --------------------------. 
मयोठी काय एखादी छयोटी नयोकरीही तयो मला दऊे िकला नाही.

ऊ. लहानपणी रूपानं अततिय सामान्य असणारी संगीता तारुण्ात इतकी सुंदर वदसतेय 
ह्ािर कयोणाचा विश्वासच बसेना. सगळे ---------------- ------------------- -------------------- -------------------.
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ए. आमचा विश्वासघात झाल्याचं कळल्यािर खरं तर मी खूप संतापलयो हयोतयो, पण तोंडातून 
काही िािगा िब्द जाऊ नये म्हणून मी ----------------------------- ----------------------- ------------------------.

अ ॅ. ‘सर, तुमचा ियोन नंबर एका लटॉटरीसाठी वनिडला गेलाय’ असा वनरयोप तमळाला आशण 
आपल्याला आता खूप मयोठं बक्षीस तमळणार ह्ा कल्पनेनंच रयोहहतच्ा ---------------------------- 
----------------- -------------------------------.

ऐ. काय सांगतयोस! मी स्पधगापरीक्षेत पास झाल्याचं तुला आतून कळलंय? ही बातमी जर खरी 
असेल, तर -तुझ्ा ----------------------- ------------------------ -------------------------- --------------------!

ओ. सहलीला आलयो आशण पािसामुळे ह्ा छयोट्ािा बेटािर अडकून पडलयो. िरती सुरू 
झाली आशण चयोहीकडून समुरिाच्ा पाण्ाची पातळी िाढू लागली. ते पाहहलं आशण िीतीनं 
आमच्ा सि्यांच्ाच ---------------------------- -------------------------- ------------------------------.

ऑ. मी तुला िेळयोिेळी सािध करत हयोतयो, तरी तू खातरजमा न करता मयोहहनीताईंविषयी 
िाईटसाईट अििा उठित हयोतास. आता तू उघड उघड खयोटा पडलायस. लयोक आता 
मयोहहनीताईंच्ा नाही, तुझ्ा ------------------------------ ------------------------ --------------------------.

ग. पुढे हदलेल्ा हरियापदांपैकी योग्य ती तीन हरियापद े‘अ’ ह्ा िाक्यापुढे आणि तीन ‘आ’ ह्ा 
िाक्यापुढे ललिा.

(लयोटणे, ढकलणे, सापडणे, टाकणे, अडकणे, पडणे)  

अ. कयोणी तरी आपल्याला चुकून अथिा मुद्दाम संकटात – -----------------, -----------------, -----------------

आ. आपण स्तःच चुकून हकंिा मुद्दाम संकटात – ---------------------, ---------------------, ---------------------

       
घ. आता िीच हरियापद ेयोग्य जागी िापरून पुढील उतारा पयूिमि करा. प्रत्ेक हरियापद एकेकदा 
िापरण्ाचा प्रयत्न करा.
अजयनं सांतगतलं म्हणून मी लिकर पयोचण्ासाठी त्ा आडिाटनें 
वनघालयो खरा, पण ह्ा िाटनें जाण्ात बराच धयोका आह,े ह ेमाझ्ा 
लिकरच लक्षात आलं. संध्याकाळ हयोत आली हयोती. लिकरच 
अंधार पडणार हयोता. ह्ा रस्तािर वदिेही नव्ते. लिकरात लिकर 
ह्ा िाटिेरून बाहरे पडायला हिं, नाही तर आपण कयोणत्ा तरी 
संकटात (अ.) --------------------, ह ेमाझ्ा लक्षात आलं, म्हणून मी गाडीचा िेग िाढिला. मनातल्या 
मनात मी अजयला शिव्याही दते हयोतयो. का (आ.)---------------------- त्ानं मला ह्ा संकटात? खरं तर 
उगाचच कयोणाला संकटात (इ.) -------------------चा त्ाचा स्िाि नाही. ही िाट इतकी वनज्मन आशण 
ओसाड आह ेह ेत्ाला नक्कीच माहीत असणार. तरीही का (ई.) ------------------- असेल त्ानं मला 
ह्ा संकटात? माझाच मूख्मपणा झाला. मीच जास्त विचार न करता त्ाच्ा बयोलण्ािर विश्वास 
ठेिला. चला, आता (उ.) ------------------------- ह्ा संकटात, तर ियोधू या काही तरी उपाय. नाही तरी 
संकटात (ऊ.) -----------------शििाय त्ातून माग्म कसा काढायचा, ह ेकसं कळणार?
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९  ‘हरियापद + ‘ििा’
क. कंसात  हदलेल्ा हरियापदांपैकी योग्य त्ा हरियापदाचे योग्य ते रूप + ‘ििा’ ह्ा शब्दाचं 
रूप घालून उदािरिाप्रमािे िाक्ये बनिा.
(हयोणे, खाणे, तमळणे, जमणे, वनघणे, करणे, दणेे, घेणे, हयोणे, लागणे)

स्रा आशण चैतन्य, तुम्ही दयोघं आता मयोठे झालात. काही घरातली आशण काही बाहरेची 
कामं करण्ाची सिय आता तुम्हाला व्ायला हिी. स्तःची काळजी आता तुम्ही स्तःच 
(अ.) ------------------------- -----------------------. प्रत्के िेळी िूक लागली आशण (आ.) ----------------------

----------------- असेल, तर आईला हकंिा आजीला किाला हाक मारायची? थयोडािार स्यंपाकही 
आता (इ.) --------------------------- ------------------------. स्रा, तू बँकेची कामं (ई.) -------------------------------

---------------------, आशण चैतन्य, तू घरातील सािसिाईकड ेलक्ष (उ.) --------------------- --------------------. 
मी आशण बाबा वदिसिर ऑविसात असतयो. आजी हकती वदिस सगळं बघणार? ततलापण 
आता विश्ांती (ऊ.) ------------------------- -------------------------. आशण बरं का, ही कामं करताय म्हणून 
अभ्ासाकड े दुल्मक्ष नकयो. अभ्ासही िेळेिर (ए.) -------------------------- ----------------------------- आशण 
परीक्षेचा वनकालही चांगलाच (अॅ.) --------------------------------- ----------------------------. चला, आता मला 
(ऐ.) ----------------------------- -------------------, उिीर हयोईल नाही तर ऑविसात पयोचायला.

१०  िारसा
मला काहीच िाटलं नाही
पेरून ठेिताना िें दारलेल्या तमश्यांचे नाकतयोडे
तुझ्ा िुरिुरणाऱया केसांआडून लकाकणाऱया डयोळ्ांपुढे
उमटणाऱया अनेक वनरागस िाटांिर;
मी करून ठेिली हयोती तरतूद तुझ्ा सुरशक्षत िविष्यकाळाची
की आपयोआप उगिून येतील हिे तेिढ ेनाकतयोडे
तुझ्ा मनात उमलणाऱया िाटांसमयोर
तुला रयोखण्ासाठी.

मी बळेच खुपसत गेले माझ ेबयोट, तुला नकयो असताना
रस्तािर दुडदुड धािताना फ्टॉकचा घेर पकडणाऱया तुझ्ा हातात
आशण करून टाकली सिय िेळीच तुझ्ा हातांना
चाचपडण्ाची, दुसऱयाचे बयोट ियोधीत.

मी वनयमपूि्मक दते राहहले एक ठािीि ‘नाही’
पदर ओढीत तू हळूच केलेल्या प्रत्के मागणीस
अन् मागे रेंगाळून रस्तात दुकानांच्ा पायऱयांिरून
उड्ा मारत खखदळणाऱया तुला केिढ्ांदा ओरडत गेले
तुझ्ा मनािर दृढ संस्कार करेपयषंत
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की जे आपल्याला करािंसं िाटतं
ते िक्तयो करायचं नसतंच.
उिीर करून घरी आलेल्या तुला
मी सांगत राहहले
घराबाहरेच्ा अंधारातल्या अनेक बागुलबुिांच्ा गयोटिी
तुला स्तःलाच बागुलबुिा वदसू लागेपयषंत.

अन् जेव्ा खेकसले मी तुझ्ािर, दबलेल्या आिाजात,
असं पाय िाकून न बसण्ाबद्दल :
मी जिळजिळ पुरं केलं हयोतं माझ ंऐततहाशसक कत्मव्य
तुला एक जबाबदार िेकड स्ती बनिण्ाचं,
माझा सांसृ्कततक िारसा तुझ्ापयषंत पयोचिण्ाचं.

- िेमंत जोगळेकर

क. शब्दाच्ा योग्य त्ा अरतापुढे खयूि करा.

अ. िें दारलेल्या तमश्या (१) कापलेल्या तमश्या (२) िाढलेल्या तमश्या                       
(३) अस्ताव्यस्त पसरलेल्या तमश्या

आ. नाकतयोड े (१) नाकात घालण्ाचा दातगना (२) एक कीटक (३) नाकाचा रयोग 

इ. िुरिुरणारे केस (१) िुऱया रंगाचे केस (२) िाऱयामुळे उडणारे केस  (३) कुरळे केस 

ई. लकाकणारे डयोळे (१) चमकणारे डयोळे (२) स्च् डयोळे (३) िटारलेले डयोळे 

उ. तरतूद              (१) व्यिस्ा (२) सयोय (३) माहहती 

ऊ. खुपसणे (१) चचकटिणे (२) ओढणे (३) किाच्ा तरी आत जयोराने घालणे

ए. दुडदुड धािणे (१) लंगडी घालणे (२) जयोरात धािणे (३) लहान बाळाचे धािणे 

अ ॅ. चाचपडणे (१) घट् धरणे (२) हात लािून वदिेचा अंदाज घेणे (३) हात सयोडणे 

ऐ. ठािीि        (१) अंधुक (२) कळेल न कळेल असं (३) ठळक 

ओ. खखदळणे (१) खूप मयोठ्याने हसणे (२) गालातल्यागालात हसणे                   
(३) स्मितहास्य करणे 

ऑ. बागुलबुिा (१) एक काल्पवनक ियंकर प्राणी (२) ढोंगी साधू                             
(३) वबगुल िाजिणारा माणूस

औ. खेकसणे (१) हळूच सांगणे  (२) कुजबुजणे                                             
(३) खूप रागाने जयोर दऊेन बयोलणे 

अं. िेकड (१)  भित्ा (२) बयोकड (३) बािळट
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ख. िरील करितेतील प्रत्ेक कडव्यात आई मुलीिर करत असलेल्ा संस्ारांचे ििमिन 
प्रतीकात्मक पद्धतीने केले आिे. डाव्या रकान्ातील िाक्यांत व्यक् केलेला आशय करितेत 
कोित्ा शब्दात मांडला आिे ते उजव्या रकान्ात ललिा.

उदा∘ मनातील इच्ा-आकाक्षांना  
रयोखण्ासाठी आधीच िाटते 
अडथळे वनमगाण करून ठेिणे  

पेरून ठेिले िें दारलेल्या तमश्यांचे नाकतयोड ेतुझ्ा 
िुरिुरणाऱया केसांआडून लकाकणाऱया डयोळ्ांपुढ े
उमटणाऱया अनेक वनरागस िाटांिर

अ. सतत दुसऱयाचा आधार घेण्ाची 
सिय लािणे 

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

आ. मन मारून जगण्ाची शिकिण 
दणेे 

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

इ. मनात बाहरेील जगातील 
काल्पवनक संकटांची िीती वनमगाण 
करणे 

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

ई. सतत रागािून बयोलून मुलीच्ा 
मनातील आत्मविश्वास घालिणे 
आशण ततला दुबळे बनिणे.

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

ग. िरील करिता उदािरिाप्रमािे गद् रूपात ललिा. 

उदा∘ कडिे १ : तुझ्ा िुरिुरणाऱया केसांआडून लकाकणाऱया डयोळ्ांपुढे
उमटणाऱया अनेक वनरागस िाटांिर 
िें दारलेल्या तमश्यांचे नाकतयोड ेपेरून ठेिताना
मला काहीच िाटलं नाही.
तुझ्ा मनात उमलणाऱया िाटांसमयोर आपयोआप हिे तेिढ ेनाकतयोड े
तुला रयोखण्ासाठी उगिून येतील  
अिा प्रकारे मी तुझ्ा सुरशक्षत िविष्यकाळाची तरतूद करून ठेिली हयोती.
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कडिे २ : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

कडिे ३ : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

कडिे ४ : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

कडिे ५ : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

घ. आता िी करिता तुम्हाला जास् चांगली समजली का? िगतात सिाध्यायांबरोबर 
करितेचा रिषय आणि आशय ह्ांरिषयी चचता करा, त्ासाठी पुढील प्रश्नांचा रिचार करा.                                                                                                                                             
                                                               
मुलीला िळण लािण्ाकरता आई कयोणकयोणते उपाय ययोजते? ह े सि्म उपाय तुम्हाला ययोग्य 
िाटतात का? नसल्यास का नाही? ह ेसि्म उपाय आई मनापासून करतेय, की वनरुपायाने?
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११  नाम – हरियापद जोड्ा
क. खाली हदलेल्ा हरियापदांपैकी योग्य ती हरियापद े योग्य त्ा नामापुढे ललिा. ‘िात’ ह्ा 
नामापुढे योग्य ती पाच तर इतर नामांपुढे प्रत्ेकी तीन हरियापद ेननिडयून ललिा.

(दाखिणे, असणे, विचकणे, उगारणे, दाखिणे, काढणे, लिणे, घालणे, िडिडणे, चयोळणे, 
हलिणे, चालिणे, धरणे, मारणे, लािणे, सुटणे, लागणे)

अ.

िात

उगारणे

आ.

राक

ई.

पापिी

इ.

दात

उ.

सिय

                          

ख. िरील नाम-हरियापदांच्ा जोड्ा खालील िाक्यात योग्य जागी िापरून िाक्ये पयूिमि करा.

अ. िात :              

१. आमचे िडील आम्हाला कधीच मारत नसत, पण आमचे आजयोबा िार संतापी हयोते. 
आमची जरािी चूक झाली तरी ते आमच्ािर --------------------------- -------------------------- असत.                

२. ह ेकाम जर िेळेिर पूण्म करायचे असेल, तर तुला जरा िरिर -------------------- ------------------ 
लागतील. 

३. वििाल इतका आळिी आह!े िेळेिर कुठलेही वनण्मय घेत नाही. मग आलेली संधी गेली 
म्हणून -------------------------- --------------------------- बसतयो.

४. रशसका उतृ्टि िरतकाम करते. मला नाही िाटत, की ह्ा पररसरात ह्ा कलेत कयोणी ततचा  
---------------------- ----------------------- िकेल.

५. त्ा लांबच्ा प्रिासात आम्हाला त्ा बडबड्ा माणसाची छान सयोबत तमळाली म्हणून 
आम्ही खूि हयोतयो. घरी आल्यािर आबांचं पैिाचं पाकीट गायब झाल्याचं आमच्ा लक्षात 
आलं. आबांच्ा खखिािर त्ानं कधी ---------------------- --------------------, कयोणाला कळलंच नाही.
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आ. राक :

१. िाळेत असताना आमच्ा गशणताच्ा मास्तरांचा आम्हाला िारी 
---------------------- -------------------.

२. आमच्ा घरासमयोर असलेल्या वपंपळािर मुंजा राहतयो आशण 

तयो वदिेलागणीनंतर ततथून येणाऱया मुलांच्ा मानगुटीिर बसतयो 

असा दादानं आम्हाला ---------------------- ----------------- हयोता.

३. “ह ेबघ मंजूषाताई, तू मला उगीच कयोणाचा ----------------------- ---------------------- नकयोस. मी आता 

चांगला पाच िष्यांचा आह,े मला नाही कुणाची िीती िाटत,” छयोटा अिी मयोठमयोठ्याने 

मंजूषाला सांगत हयोता.

इ. दात : 

१. इतकं हसायला काय झालं? चचखलात माझा पाय जरा घसरला, तर एिढ े--------------------- 
------------------- नकयोयत काही! 

२. एिढ्ातेिढ्ाला ---------------------- ---------------------- सियच आह ेजयश्ीला. 

३. रातगणी, बाईनं मंद हसािं. उगाच ---------------------- ------------------------ नयेत. हकती िेळा सांगू 

तुला?

ई. पापिी : 

१. सकाळपासून माझी ---------------------- ----------------------. काही अमंगल तर नाही ना हयोणार?

२. इतक्ा मयोठ्या अिरातिरीसाठी त्ांना अटक झाली, पण त्ांचा वनल्मज्जपणा बघा! 

पयोलीस त्ांना बेड्ा घालून नेत हयोते, इतके लयोक बघत हयोते, पण त्ांनी ----------------------- 
-------------------- नाही.

३. आमचे िैद् म्हणतात “------------------- ------------------ ह ेिातप्रकृतीचं लक्षण आह.े शुि हकंिा 

अशुिाचा त्ाच्ािी काही संबंध नाही.”

उ. सिय :

१. लहानपणापासूनच मुलांना चांगल्या --------------------- -------------------.

२. आई-िवडलांचे लक्ष नसेल तर नकयो त्ा गयोटिींची ---------------- ----------------- िेळ लागत नाही, 

आशण ती --------------------- मग सहजासहजी --------------------- नाही.
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ग. राक, रास्ी, भीती, िचक, रसका, भय, दरारा

अ. धाक िाटणे, असणे, घालणे मला माझ्ा आजयोबांचा धाक आह े/ िाटतयो.
आई मला आजयोबांचा धाक घालते.

आ. धास्ती िाटणे, असणे िाळेतील रागीट मास्तरांची आम्हाला धास्ती 
िाट े/ हयोती 

इ. िीती िाटणे, असणे, दाखिणे मला अंधाराची िीती िाटते / आह.े
दादा मला िुताची िीती दाखितयो.

ई. िय िाटणे, असणे कसलं िय आह ेतुला? कसलं िय िाटतंय 
तुला?

उ. िचक असणे सगळ्ा कायगालयाला त्ा अभधकाऱयाचा िचक 
आह.े

ऊ. दरारा असणे त्ा पयोलीस अभधकाऱयाचा दरारा मयोठा आह.े

ए. धसका असणे, घेणे आजारपणाचा धसकाच घेतलाय त्ानं. अगदी 
जपून राहतयो.

घ. िरील तक्तातील योग्य ती नाम- हरियापद जोडी िापरून िाक्ये पयूिमि करा.

अ. आमचे शिक्षक िार कडक हयोते, िाळा सयोडून इतकी िषषं झाली, तरी अजून त्ांचा 
-------------मनात ताजा -----------------.

अा. अंधारात तयो ह्ा खयोलीतून त्ा खयोलीतही जात नाही. अंधाराची त्ाला खूप -------------------- 
----------------------.

इ. रािसाहबेांना सगळेच घाबरतात. ह्ा गािात त्ांचा मयोठाच -------------------- -------------------.

ई. एिढ ंकसलं ---------------- --------------- तुझ्ा मनात? त्ा सुनसान िाड्ाकड ेतू िरवदिसाही 

विरकत नाहीस.

उ. त्ा ियानक बटॉम्बस्योटाचा त्ाने इतका -------------------- -----------------, की कयोणी मयोठ्यानं 

टाळी िाजिली तरी तयो थरथरतयो.

ऊ. मुलांिर ---------------- --------------- तर िग्म काबूत ठेिणे शिक्षकांना अिघड जाते असे दाते 

मास्तरांचे मत हयोते. 

ए. तुला तर स्जेिर यायचीच ---------------- ---------------. तू किी चांगली अभिनेत्ी हयोणार?
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१२  दासबोर
क. सतराव्या शतकात 
श्ी∘ समरमि रामदासस्वामींनी 
दासबोरातयून केलेला िा उपदशे 
स्वतुःच्ा शब्दांत रोडक्यात ललिा 
आणि समजाियून घ्ा.

दासबोर
|| श्ीराम ||
श्योतां व्ािे सािधान | आतां सांगतों उतिम गुण | जेणें कररतां बाणे खुण | सि्मज्पणाची ||१||
िाट पुशसल्याविण जाऊं नये | िळ ियोळखखल्याविणं खाऊं नये | पवडली िस्त ुघेऊं नये | येकायेकतीं ||२||
अतत करंू नये | पयोटीं कपट धरंू नये | ियोभधल्याविण करंू नये | कुळहीन कांता ||३||
विचारें विण बयोलों नये | वििंचनेविण चालों नये | मयगादवेिण हालों नये | कांहीं येक ||४||
प्रीतीविण रुसों नये  | चयोरास ियोळखी पुसों नये | रात्ीं पंथ क्रमूं नये | येकायेकतीं ||५||
जनीं आज्मि तयोडू ंनये | पापरिव्य जयोडू ंनये | पुण्माग्म सयोडू ंनये | कदाकाळतीं ||६||
वनंदा दे्ष करंू नये | असत्गं धरंू नये | रिव्यदारा हरंू नये | बळात्ारें ||७||
िक्यास खयोर् ंनये | ऐक्तेसी ियोडू ंनये | विद्ाअभ्ास सयोडू ंनये | काही केल्या ||८||
तोंडाळासीं िांडों नये | िाचाळासीं तंडों नये | संतसंग खंडू ंनये | अंतयगामीं ||९||
अतत क्रयोध करंू नये | शजिलगांस खेर् ंनये | मनीं िीट मानूं नये | शसकिणेचा ||१०||

शब्दारमि -
बािे = आत्मसात हयोते / भिनते, सिमिज्पि = सि्मज्ानी असणे, पुणसल्ारिि = न 
विचारता, िोळखखल्ारििं = न ओळखता, येकायेकतीं = अचानक / एकट्ाने, कुळिीन = 
असंस्कारी, कांता = पत्नी, रििंचना = काळजी, िोळखी = ओळख, पुसों नये = विचारू नये, 
पंर = रस्ता, आजमिि = विनम्ता, द्व्य = संपतिी, कदाकाळीं = कधीही, दारा = पत्नी, 
िक्यास = बयोलणाऱयास, खोदू ंनये = अडिू नये, ऐक्यतेसी = एकतेला, तोंडाळ = िांडकुदळ, 
िाचाळ = जास्त बयोलणारा, तंडो नये = िांडू नये, खंडयू ं नये = सयोडू नये, अतंयतामीं = मनात, 
णजिलगांस = जिळच्ा माणसांना, खेदू ं= दुखिू, िीि = कंटाळा, णसकििेचा = शिकिणीचा
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. िा उपदशे आज एकरिसाव्या शतकातिी हकती यरारमि आिे? ह्ातील कोिते सले् तुम्ही 
आजिी मानाल? का? रोडक्यात ललिा.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

समरमि रामदास स्वामी : जन्-नाि नारायण सूयगाजी ठयोसर, ह े महाराट्िातील सतराव्या 
ितकातील किी आशण समथ्म संप्रदायाचे संस्ापक हयोत. रामदास स्ामी अवििाहहत राहहले 
आशण त्ांनी आयुष्यिर आपल्या लेखनातून समाजाला शिकिण वदली. धम्मकारणात राजकारण 
अंतिू्मत करणारे रामदास ह ेएकमेि महाराट्िीय संत हयोते. पयगािरण ह्ा विषयािरही त्ांनी 
समाजाचे प्रबयोधन केले. त्ांची शिष्यपरंपरा आजही शजिंत आह.े



पािी १०

 ‘पािी’ ह्ा रिषयािरील शब्दसंपदा अभ्ासिे 
 ‘पािी’ ह्ा रिषयािरील साहित्त्क उतारे 

िाचिे, समजिे, त्ांिर चचता करिे 
 पाण्ाची समस्या ह्ा रिषयाचा अभ्ास करिे, 

त्ािर बोलिे 
 पािी प्रश्नािर झालेल्ा आणि सुरू असलेल्ा 

चळिळींबद्ल िाचिे, त्ािर चचता करिे

चला, णशकयू  या ...
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१  पािी
क. शब्दसंपदा 

अ. शब्दकोडे सोडिा. 

उभे शब्द : १. समुरिाची जतमनीला टकेलेली बाजू, २. िेगाने 
िाहणारे पाणी, ३. पाणी साठिण्ाचे मातीचे मयोठे मडके, 
४. जतमनीने िेढलेला पाण्ाचा मयोठा साठा, ५. नदी, कालिा 
यांतून िाहणारे पाणी, ६. पाण्ाच्ा तळािी उगिणारी 
िनस्पती, ७. लहान खड्डात पाणी साचले की ह ेतयार हयोते, 
८. मराठी महहन्यांतला पाचिा (पािसाचा) महहना, ९. विशिटि 
दाब दऊेन उडिलेले पाणी, १०. गुरुत्ाकष्मणामुळे समुरिाच्ा पाण्ाच्ा पातळीत हयोणारा वनयतमत 
चढ, ११. नदीचे पाणी अडिण्ासाठी बांधलेली कमी उंचीची भिंत, १२. अततिृटिीमुळे नदीच्ा 
पाण्ाची िाढलेली पातळी 

आडिे शब्द : १. डोंगरातून उगम पािणारे पाणी, २. पाण्ाचा वनसग्मवनतम्मत कालिा, ३. नदीच्ा 
दयोन्ी बाजूचा िूप्रदिे, ४. अशुद्ध पाण्ाचा कालिा, ५. नदी, तळे यांतील खयोल िाग, ६. नैसतग्मक 
हकंिा कृतत्म बलाने पाणी जयोरात िर उडणे, ७. बऱयाच उंचीिरून थेट खाली कयोसळणारे पाणी, 
८. नदीचे पाणी अडिण्ासाठी बांधलेली मयोठी भिंत, ९. पाण्ाचे गरम हकंिा थंड िायुरूप, 
१०. पाण्ाचे गळणे, ११. अततथंडीमुळे पािसाचे पडणारे बि्क रूप, १२. पाणी, िारा इ∘ची लाट

१. २. ३. ५. 

३. ४.   

१. ४. ५. 

६. ७.  

७. ८.

६.

९. ८.

१०. ९. ११. १२.

१२.

१०. ११.
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आ. अचयूक रिशेषि ओळखा.

१. ज्ात पाण्ाचे प्रमाण जास्त आह ेअसे; ज्ात साखर, मीठ, 
ततखट असे काहीही घातलेले नाही हकंिा कमी घातलेले आह े
असे : ------------------------ पेय (पांचट / खिचट / रागीट)

२. जे तेजस्ी ि चमकदार आहते असे : ---------------------------- डयोळे 
(नक्षीदार / तडिदार / पाणीदार)

३. शजथे पाण्ाचे प्रमाण अभधक असते तयो ------------------------ िाग. (तळे / पाणथळ / स्ळ)
४. ज्ािर पडणारे पािसाचे सि्म पाणी एखाद्ा विशिटि नदीस / पाणीसाठ्यास येऊन तमळते 

: ------------------------ क्षेत् (पाणलयोट / पािसाळी / झाडलयोट)
५. मयोठ्या धारेच्ा स्रूपात हयोणारा : --------------------------- पाऊस (मुसळधार / संततधार / 

धारदार)
६. उथळ / िरिरचा नाही असा : ------------------------ डयोह (गयोल / अनमयोल / खयोल)
७. खयोल नसलेला असा : ------------------------  तलाि (अढळ / उथळ / सढळ)
८. स्च्, गाळ नसलेले असे : ------------------------ जलािय (वनरयोगी / वनरामय / वनतळ)
९. मातीने युक् असे : ------------------------ डबके (चचखल / वनम्मळ / गढूळ)
१०. घसरून पडण्ाजयोगी अिी : ------------------------ जागा (पसरडी / वनसरडी / चचकट)

इ. आता िरील रिशेषिांचा योग्य िापर करून ररकाम्ा जागा भरा.

१. पािसामुळे ततथे िार ------------------------ झाले हयोते. चालताना 
काळजी घ्ािी लागत हयोती. 

२. “आमचे गाि ------------------------ िूिागांनी िेढलेले आह.े म्हणून 
पाण्ाची इतकी समस्या नाही आमच्ाकड.े”

३. कप्तानाने ------------------------ पाण्ातून जहाज नेताना आपल्या 
नकािाकड ेअभधक लक्ष दणे्ाची गरज असते.

४. “हकती ------------------------ झालंय ह ेटयोम ॅटयोचं सार! टयोम ॅटयो कमी 
आशण पाणीच जास्त!”

५. “पािसाळ्ात आमच्ा नळातून नेहमी ------------------------ पाणी येते. अिा िेळी पाणी उकळून 
प्ायलेले बरे असते.”

६. कुठल्याही नदीत पयोहायला उतरताना आधी पाणी हकती ------------------------ आह ेह ेपाहायला 
पाहहजे. 

७. िहरातले पाणी इतके र्तषत असताना गािातल्या नदीतले पाणी मात् ------------------------ 
आशण शुद्ध आह,े ह ेपाहून संियोधकांनी गािातल्या पाण्ाचा अभ्ास सुरू केला.

८. मुंबई िहराला गेल्या िषणी ------------------------ पािसाने चांगलेच झयोडपले.
९. ------------------------ क्षेत् हा पाऊस आशण िूजल यांच्ामधील महत्ताचा दुिा आह.े ह्ा क्षेत्ाचे 

जर िनीकरण झाले असेल, तर गित, झाडझेडपे यांच्ामुळे त्ाच्ात पािसाचे धके्क सहन 
करण्ाची ताकद आलेली असते.

१०. ततचे डयोळे ------------------------ आशण ओठ हसरे हयोते.
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ई. पािी कसे आिे ते ललिा.

आंबि, शेिाळलेले, गोडे, तुंबलेले, तुरि, शुद्ध, मचयूळ, खारे

१. खारट नाही आशण गयोडही नाही असे : ------------------------

२. िेिाळ असलेले : ------------------------

३. र्तषत नाही असे : ------------------------

४. अडलेले, िाहून न जाणारे असे : ------------------------

५. क्षार असलेले, समुरिाचे : ------------------------

६. खाऱया पाण्ािर प्रवक्रया झालेले : ------------------------

७. ललंबाचे पाणी : ------------------------

८. तुरटीप्रमाणे चि असलेले : ------------------------

उ. ररकाम्ा जागी योग्य शब्द िापरून िाक्य पयूिमि करा.

रारि, क्षि, आयुष्य, िीच, नख, मैल, पोि, घर, तांब्ा, जग, मयूठ, पान, घागर, कि, हदिस, 
घिका, मन, दशे, िात, ढीग, ओजंळ, िंडा

१. जागततक तापमानिाढीमुळे ------------------------िर पािसाची अवनयतमतता वदसते.
२. सुख ------------------------िर गयोटिींमध्य ेलपलेलं असतं, िक् ते ------------------------िर जगता आलं 

पाहहजे.
३. चेन्नईमध्य े‘अम्ा हकचन’ ययोजनेंतग्मत गयोरगरीबांसाठी केिळ दहा रुपयात ------------------------

िर जेिणाची सयोय झाली आह.े
४. “अभिनंदन, तुझ्ा काय्मक्रमाचे आजच्ा िृतिपत्ांनी ------------------------िर करौतुक केले आह.े”
५. नेता ओरडून ओरडून बयोलत हयोता, “िेतकऱयांच्ा नशिबी ------------------------िर सुख आशण             

------------------------िर दुःख असेच जगणे ललहून ठेिले आह.े” िेतकरीही चचडून नेत्ाला 
म्हणाले, “------------------------िर आश्वासनांपेक्षा ------------------------िर मदत केव्ाही चांगली!” 

६. ‘सयोिल अॅक्शवनस् िाउंडिेन’ने ‘------------------------िर धान्य, ------------------------िर पाणी’ या 
संकल्पनेच्ा माध्यमाने चरौकाचरौकांत पक्षांसाठी पाणिठे तयार करण्ाचे काम हाती घेतले 
आह.े 

७. महात्मा गांधी ------------------------िर ग्ामस्राज्ाचे स्प्न पाहत आले हयोते. 
८. “आपल्याला ------------------------िर पाणी नाही तमळालं तरी चालेल, पण थयोड्ाच वदिसांत 

पुढाऱयांना ------------------------------------िर पाणी पाजायचंच!” असा वनधगार दुष्ाळी िागातील 
बायकांनी केला.

९. ततिरे धरणिुटीत घरदार िाहून गेलेल्या लयोकांच्ा मदतीसाठी धािून आलेल्या काय्मकत््यांनी      
----------------------िर विश्ांती घेतली.

१०. ---------------------िर विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल : जगातील 
प्रत्के माणूस कयोणत्ा ना कयोणत्ा दुःखाने अस्स् झालेला असतयो. 

११. गािातील बायकांना ------------------------िर पाण्ासाठी ------------------------

िर पायपीट करािी लागत आह.े
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१२. पंतप्रधानांच्ा आिास ययोजनेचे ------------------------िर स्ागत झाले आह.े
१३. “अरे, हकती दगंा करताय! आशण काय ह!े ------------------------िर सामान सगळं अस्ताव्यस्त 

करून ठेिलंय. कयोण आिरणार आता?”
१४. “पयोटदुखीमुळे आजीला ------------------------िर झयोप आली नव्ती. िेिटी सकाळी ततला 

डटॉक्टरांकड ेन्यािं लागलं.”
१५. िहरात आज ------------------------िर पाऊस पडण्ाची िक्ता ित्मिली आह.े

ऊ. कंसातील शब्दांचा योग्य िापर करून ररकाम्ा जागा भरू या.

(झझंािात, घटका, साक्षी, नेत्दीपक, घयोष, ढांग, उजाड, संगम, प्रतीक, तीथ्मक्षेत्, शजिािािाचे, 
िजा हयोणे, उदय, विसािा, िारकत हयोणे)

१. लांबलांब ------------------------- टाकत पळाल्यामुळे िय्मतीत तयो 
लिकरच दमला.

२. रस्ता रंुदीकरणासाठी हजारयो िृक्ष तयोडून िहराला अगदी 
------------------------- करून टाकलंय. 

३. समुरिी -------------------------------मध्य े नटि झालेल्या जहाजातील 
असंख् लयोक मरण पािले.

४. “हल्ीच्ा चचत्पटांची िास्तिापासून एिढी का ------------------------- झाली आह,े कळत नाही!”
५. “गोंगाट करणाऱया अनेक गयोटिींमुळे आयुष्यातून िांतता ------------------------------------ आह.े” 
६. प्रततिािंत नाटककार िसंत कानेटकर आशण अभिनेता डटॉ∘ काशिनाथ घाणेकर अगदी 

-------------------------चे तमत् हयोते. 
७. खडकिासला धरणाच्ा अलीकड ेआंबी ि मयोिी ह्ा मुठेच्ा उपनद्ांचा ------------------------- 

हयोतयो ि तयो एकतत्त प्रिाह मुठेला तमळतयो.
८. एकेकाळच्ा िग्मतमत्ांना एकत् आणून त्ांच्ा -------------------------ने िृद्धाश्माची पायािरणी 

करण्ाचा अनयोखा काय्मक्रम गरौरीिंकरने केला.
९. सूयगाचा ------------------------- झाल्यानंतर चांदण्ा वदसेनािा हयोतात.
१०. नाशिकमधील िेदांत मुंदडा याने दृष्टिहीन असूनही बारािीच्ा परीक्षेत ९१ टके्क गुण 

तमळिून ------------------------- यि संपावदत केलं आह.े
११. बनारस ह ेिारताच्ा उतिर प्रदिे राज्ातील एक िहर ------------------------- म्हणून प्रशसद्ध 

आह.े असंख् िाविक ततथे दिेदि्मनासाठी येतात.
१२. िडील िेिटच्ा ------------------------- मयोजत असताना ममताने आपण नक्की िकील हयोणार असे 

िचन त्ांना वदले हयोते; परंतु ततला काही ते पूण्म करता आले नाही.
१३. िहरी िातािरणापासून र्र असलेल्या ह्ा समुरिहकनारी जरासा ------------------------- घेतला 

तरी मन प्रिुलल्त हयोते.
१४. िारतीय ततरंग्यातला केिरी रंग साहस आशण बललदानाचे ------------------------- मानला जातयो.
१५. लाखयो िाविकांचे श्द्धास्ान असलेले तेर ह े तीथ्मक्षेत् हररनामाच्ा -------------------------ने 

दुमदुमले.
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२  पाण्ाची िििि
क. करिता िाचा.

पाणी पाणी पाणी आशण पाणी पाणी पाणी 
पाण्ाविना दाहीवदिा आम्ही अनिाणी ||

सयोडयोवनया संसार गेले दिेांतरा कयोणी
तळे मळे ओस झाले पाण्ाच्ा कारणी ||

कुठे ना ओलािा कयोणा सांगािी कहाणी 
कबीराचा दयोहा आता जगण्ाकारणी ||

सांगािी िेदना कयोणा ऐकेनाच कयोणी 
त्ांच्ा आसनाला नाही दुःखाची लागणी ||

लाख येियो मयोचगा ह्ांची मात् पूजाअचगा 
राज् बुडयो आले तरी िांझयोटीच चचगा ||

चचगा िार झाली आता सयोसेना काहहली 
भित्रा स्ातंत्रात आम्हा माय किी व्याली? ||

मरयो आली तर िब्द आमुचा वनष्पाप
बथ्थडल्या कातडीला लाचारीचा लेप ||

ियोडयोवन पाषाण िुट ेधरणीला पान्ा 
असे काही िास्त, परी सारथी हेंगाणा ||

तुझाच उमाळा, िरू येई रे आिाळा  
सािरू द ेथयोड,े खुच्गा करू चयोळामयोळा ||

सयोडयोवनया संसार गेले दिेांतरा कयोणी
तळे मळे ओस झाले पाण्ाच्ा कारणी ||

पाणी पाणी पाणी आशण पाणी पाणी पाणी 
पाण्ाविना सैरािैरा आम्ही अनिाणी ||

 – ना∘ रों∘ मिानोर

शब्दारमि :
अनिािी = पायात चपला नसलेला;  दशेांतर = एका दिेातून दुसऱया दिेात हयोणारे स्लांतर;  
ओस = ररकामे; दोिा = हहदंी कवितेचा एक प्रकार; नािी दुुःखाची लागिी = दुःखाची झळ 
लागत नाही; बुडो आले = बुडू लागले; िांझोिी चचता = िायिळ हकंिा वनष्फळ चचगा; 
काहिली = उन्ामुळे हयोणारा असह् त्ास; आम्हा माय कशी व्याली = आम्हाला आईने कसा जन् 
वदला; मरो आली = मरण जिळ आले; बथ्थडल्ा = संिेदना हरिलेल्या; फुिे ररिीला पान्ा = 
जतमनीतून पाणी िाहू लागणे;  िेंगािा = मूख्म, अडाणी; उमाळा = मन िरून येण्ाची अिस्ा; 
करू चोळामोळा = तुकड ेतुकड ेकरू

अ. िरील करितेतील मुद् ेगद्ात ललिा.
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३  पािी पािी िोिे
क. िा  क ्प्रचार   
अ. खालील िा  क ्प्रचारांच्ा अरथांशी जोड्ा लािा.

१. अंगात पाणी असणे क. (आिडीचा पदाथ्म पाहून) खाण्ाची तीव्र इच्ा हयोणे 

२. पाणी ओतणे ख. परािि करणे 

३. रक्ाचे पाणी करणे ग. धैय्म / हहमंत असणे 

४. पाणी कापणे / तयोडणे घ. सामर्थ्म, कुित दाखिणे 

५. पाणी पाजणे च. न वटकणारी गयोटि

६. पाणी सयोडणे छ. वठकवठकाणचा पुष्ळ अनुिि घेऊन चतुर हयोणे 

७. पाण्ात पाहणे ज. अततिय काळजी / िीती िाटणे

८. तोंडाला पाणी सुटणे झ. हिे ते तमळिण्ाची हहमंत असणे

९. डयोक्ािरून पाणी जाणे ट. एखाद्ा गयोटिीचा त्ाग करणे

१०. बारा गािचे पाणी वपणे ठ. अततिय दे्ष करणे

११. लाथ मारून पाणी काढणे ड. िेगाने पयोहत पुढ ेजाणे

१२. मेहनतीिर पाणी पडणे ढ. अततरेक हयोणे

१३. पाणी दाखिणे त. शजिापाड मेहनत करणे

१४. अळिािरचे पाणी थ. नाि करणे, वनरुपययोगी करणे

१५. काळजाचे पाणी हयोणे द. मेहनत िाया जाणे

आ. िरीलपैकी कोितेिी पाच िा  क ्प्रचार ननिडयून त्ांच्ा आराराने एखादा छोिा प्रसंग हकंिा 
हकस्ा रचयून ललिा.

ख. पाण्ाशी ख्रियांचे नाते 

अ. तुमच्ा प्रदशेात / दशेात ख्रियांचे पाण्ाशी रिणशष् नाते 
आिे का? चचता करा.

आ. खालील उताऱयात ख्रिया करत असलेली कामे अरोरेखखत 
करा. ह्ांपैकी कोिती कामे तुमच्ा प्रदशेातील / दशेातील 
ख्रियािी करतात हकंिा करत नािीत ते सांगा.
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स्तस्तयांची ही उन्ाळी कामं म्हणजे िष्मिरासाठी कुरड्ा, 
विविध प्रकारच्ा पापड्ा ि पापड, िेिया, लयोणची, चटण्ा, 
मेतकूट, तसेच िष्मिरासाठी ततखट, हळद, दळलेले मीठ, 
शिकेकाई, रांगयोळी तयार करणे या सगळ्ा कामांची धांदल. 
यासाठी त्ा पहाटपेासून गुंतलेल्या असत. िाळिणे, कांडणे, 
िाटणे, भिजिणे, दळणे अिा कामासाठी त्ांचे हात सारखे 
गुंतलेले असत. उन्ाळी कामं म्हणजे एक उत्िच िाटू लागे.

पण ह्ा काळातच महहलांच्ा पयोटात गयोळा उठािा अिी गयोटि घडत असे, ती म्हणजे आडा-
बारिांचं पाणी खयोल जाऊ लागे. नद्ांची धार रयोडािू लागे. अिा िेळी, रात्ी आडा-बारिांत जमा 
झालेले पाणी आपल्या िाट्ाला जास्त तमळािे म्हणून चपळ बायका पहाटचे घागरी, हडं ेि पयोहरे 
घेऊन आडािर हजर हयोत. उन्ाळा पुढ ेसरकू लागला, की ह ेपाणी आडाचा तळ दाखिू लागे. मग 
पयोहरा आत टाकताना सगळ्ांच्ा तोंडात एकच मंत् : ‘आडा आडा पाणी द!े’ आडािर गदणी झाली 
तर कधी हकरकयोळ कलह हयोऊ लागत. घरातही सासू-सुना ि िेजारणी एकमेकीला पाण्ात पाहू 
लागत. ‘िांड्ाला िांड ंलागणे’, ‘पाण्ात पाहणे’ ह ेिा  क ्प्रचार यािरूनच आले असािेत.

ह्ा गडबडीत मग एखाद्ा वबचारीच्ा हातून पयोहरा पाण्ात पड.े कधी धांदरटपणामुळे, 
कधी अभधक श्मामुळे, तर कधी खझजलेल्या-कुजलेल्या दाव्या-कासऱयामुळे. मग ज्ाच्ा घरी 
गळ असे त्ाच्ाकड ेहहरमुसल्या चेहऱयानं गळ आणायला जािं लागे. कधी आडात, विहहरीत 
उतरणारी अिखळ मुलं आत उतरून, डुबकी मारून पयोहरा काढून दते. 

नदीची रयोडािलेली धार आटू लागे, तेव्ा बाजूला झरे खांर्न छयोट्ा तांब्ांनी, बुटकुल्यांनी, 
परातींनी हडं ेिरले जात. अिा झऱयात मग एखादी पानवनिळी सयोडली तर पाणी एकदम स्च् 
हयोई. तळािी पैसा पडला तरी डयोळ्ांना वदसािा इतके स्च्. 

अिा विहहरी, बारिा, आड, नद्ा यांचे आशण स्तस्तयांचे नाते अभधक जिळचे असे. 
वदिसिरातला त्ांचा हकती तरी िेळ अिा पाणिठ्यािर जायचा. इथे िांडी िरता िरता 
त्ांची मनं मयोकळी व्ायची. माहरेिाशिणी-सासुरिाशिणी, घरच्ा, दारच्ा, पाहुण्ांच्ा सगळ्ा 
जणींच्ा िेटी सहज व्ायच्ा. ही गयोटि आता जुनी झाली. 

ग्ामीण पाणीपुरिठा ययोजनांतग्मत गाियोगािी ययोजना झाल्या. गािात उंच टाक्ा झाल्या 
ि नळािाट ेपाणी घरयोघरी पयोचू लागले. विहहरी, नद्ा, आडांिरचा राबता संपला. गाि घरात 
कोंडल्यासारखे झाले. बायामाणसांच्ा िेटी सहज िक् हयोत हयोत्ा, त्ा आता संपल्या. पाणिठ्यािर 
जायची िहहिाट संपली. बायामाणसांचे श्म थयोड ेकमी झाले, पण ह ेसुख कायमस्रूपी िार 
थयोड्ा लयोकांच्ा िाट्ाला आले. शजथे पाणी नाही, ततथे ट ँकर सुरू झाले. काही वठकाणी पाणी 
आह ेम्हणून ट ँकर नाही ि िीज नाही म्हणून आह ेते पाणीही चार-चार वदिस तमळत नाही, अिी 
विचचत् कोंडी झाली. ग्ामस्च्ता अभियानामाि्क त िासनाने सबशसडी दऊेन हकंिा मयोितही 
संडास बांधून वदले, पण अिी िरौचालये िापरण्ासाठी पुरेसे पाणी नकयो का? त्ामुळे ही ययोजना 
अयिस्ी ठरली.

आशण ती महहलांची उन्ाळी कामं? त्ांची आठिण आशण गरज आता कयोणाला?
- अरुि जाखडे
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शब्दारमि : 
रांदल = तारांबळ, गोंधळ, कांडिे = कुटणे, पोिात गोळा उठिे = चचंतेने अस्स् हयोणे, पािी 
खोल जाऊ लागे = विहहरीतले पाणी कमी हयोऊ लागे, रार रोडाियू लागे = पाण्ाची धार बारीक 
हयोऊ लागे, पोिरा = आड / विहहरीतून दयोराच्ा साहाय्याने पाणी काढण्ासाठी िापरण्ात येणारी 
बादलीसारखी िस्त,ू पािी आडाचा तळ दाखियू लागे = आडातील पाणी संपत आल्यामुळे 
तळ वदसू लागे, कलि = िांडण, भांड्ाला भांडे लागिे = िाद हयोणे, दािा / कासरा = मयोठी 
जाड दयोरी, गळ = विहहरीत पडलेली िस्त ूिर काढण्ाचा लयोखंडी आकडा, खांदिे = खयोदणे, 
पानननिळी / पािननिळी = गढूळ पाणी स्च् करण्ासाठी पाण्ात टाकतात ती एका झाडाची 
बी, बारि = बांधलेली पायऱया असलेली मयोठी विहीर, राबता = िद्मळ, येणेजाणे

इ. महिलांची उन्ाळी कामे कोिती? त्ामध्ये आजच्ा गरतमान जगात कोिता फरक आला 
आिे?

महिलांची उन्ाळी कामे आज झालेला बदल 

ई. पाििठ्यािर हदिसभरात काय काय घडत असे? घरोघरी नळ आल्ानंतर आता त्ामध्ये 
कोिते बदल झाले आिेत?

पाििठ्यािरचा हदिस आता
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४  पािी चळिळ
क. पाण्ाचा प्रश्न सोडिण्ासाठी केले गेलेले कािी यशस्वी प्रकल्प

अ. कंसातील शब्द िापरून ररकाम्ा जागा भरा.  

(बकाल, घडी, विचारी, ययोजना, पके्क, कारिार, हालचाल, वनण्मय, सहिाग)

रिकास आणि लोकसिभाग
खेड े हकंिा गाि हा िारताचा आत्मा आह.े गािाच्ा जीिनव्यिहाराला ‘गािगाडा’ असे म्हटले 
जाते. तयो सुरळीत चालता ठेिण्ाची परंपरेने घालून वदलेली एक पद्धत हयोती. यंत्-तंत्ज्ानाच्ा 
आधुवनक युगात त्ा व्यिहाराची सूत् ेमहानगरांतून दिेाचा (१) -------------------------------- पाहणाऱया 
सरकारच्ा हातात गेली आशण गािाची (२) --------------------------------च विस्कटल्यासारखे झाले. 
उंटािरून िेळ्ा हाकण्ाचा प्रकार हयोऊ लागला. आपल्या जगण्ाविषयीचे (३) -------------------------- 
कयोण घेते, का घेते, त्ात आपली काही िूतमका असते की नाही ह ेगािकऱयांना कळेनासे झाले. 
त्ामुळे अनेक चांगल्या (४) ----------------------------- कागदािरच राहहल्या आशण गािे (५) -------------------

हयोऊ लागली. पररणामी, लयोक बारीकसारीक गयोटिींसाठीही सरकारिर अिलंबून राहू लागले. 
आपले प्रश् सयोडिण्ासाठी आपण (६) -------------------------------- करण्ाची गरज नाही अिी त्ांची 
पक्की समजूत झाली, आशण सरकार एिढ ेकरते तरी ‘ह ेलयोक’ काही सुधारत नाहीत, असे नागरी 
समाजाला आशण स्तः सरकारलाही (७) -------------------------------- पटले.

काही (८) -------------------------------- काय्मकत््यांना मात् अनेक िष्यांपूिणीच लक्षात आले हयोते, की 
लयोकांचा (९) -------------------------------- असल्याशििाय, त्ांना विश्वासात घेतल्याशििाय कयोणतीही 
ययोजना यिस्ी हयोऊ िकणार नाही. त्ांपैकी अनेकांनी आपल्या परीने काही प्रययोग करून 
पाहहले. त्ातील काही यिस्ीही झाले. ही काही उदाहरणे –

पािी पंचायत

(खाजगी, िूजल, स्ापन, लयोकिाही, पाझर, दुष्ाळी)

नायगाि ह ेगाि (१०) -------------------------------- प्रदिे म्हणून ओळखल्या जाणाऱया पुरंदर तालुक्ात 
आह.े तेथील पाण्ाचा प्रश् सयोडिण्ासाठी आशण (११) -------------------------------- व्यिस्ापनाचे महत्त 
िेतकऱयांना समजािे म्हणून १९७४ साली विलासराि साळंुके 
ह्ांनी एक प्रययोग करायला घेतला. त्ाला त्ांनी ‘पाणी पंचायत’ 
असे नाि वदले. नािातूनच लयोकसहिागाची कल्पना स्पटि हयोते. 
विलासरािांनी गािातील मंवदराच्ा विश्वस्तांकडून ४० एकर 
जमीन घेतली आशण ततथे (१२) ---------------तलाि, विंधन विहीर 
आशण ललफ्ट इररगेिनच्ा माध्यमातून पाण्ाचा प्रश् सुटू िकतयो ह े दाखिून वदले. ते पाहून 
प्रिावित झालेल्या िेतकऱयांनी हा प्रययोग मयोठ्या प्रमाणािर करण्ाची मागणी केली. त्ाकरता 
‘ग्ाम-गरौरि प्रततठिान’ (१३) -------------------------------- केले. समाजातील सि्म थरांतील लयोकांना, अगदी 
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मालकीची जमीन नसणाऱयांनाही पाण्ाचा हक्क तमळेल असे वनयम तयार केले. उदाहरणाथ्म, िक् 
साि्मजवनक इररगेिनलाच परिानगी वदली. (१४) -------------------------------- विहहरींिर बंदी आणली. 
ऊस, केळ ह्ांसारख्ा मयोठ्या प्रमाणात पाणी खेचणाऱया वपकांिर बंदी आणली. एकूण, प्रततठिानाचे 
कामकाज (१५) -------------------------------- पद्धतीने चालेल अिी व्यिस्ा केली.

राळेगि णसद्धी

(पिनचक्की, स्लांतर, धूप, िाताहत, बांध, साठिण)

ह ेअहमदनगर शजल्हातील एक खेड ेआह.े हा शजल्ा तीव्र दुष्ाळी म्हणून ओळखला जातयो. 
१९७२ सालच्ा मयोठ्या दुष्ाळात राळेगण शसद्धीचीही 
(१६) ---------------------------- झाली. लयोक (१७) ---------------------------

करू लागले हयोते. १९७५ साली अण्णा हजारे लष्री सेिेतून 
वनिृति हयोऊन गािी परतले. गािाची अिस्ा बघून त्ांनी 
पररस्स्ती बदलण्ाचा वनश्चय केला. गािकऱयांना एकत् 
करून पािसाचे पाणी अडिण्ासाठी टकेड्ांिर (१८) ------------------------------------ घातले, जतमनीची 
(१९) ----------------------------- थांबिली, कालिे काढले. त्ामुळे िूजलाची पातळी बऱयापैकी उंचािली. 
आता येथील विहहरींना बारा महहने पाणी असते. िषगाला एकाच्ा जागी तीन वपके घेतली जातात. 
गािात (२०) ------------------------------ आह,े घरयोघर बाययोगॅसची संयंत् ेआहते. लयोक िेतीच्ा जयोडीला 
पशुपालनाचा आशण दुधाचाही व्यिसाय करतात. वपकलेले सि्म धान्य आशण र्ध यांची एकत् 
(२१) -------------------------------- केली जाते. गािाची गरज िागल्यािर उरलेल्या धान्याची आशण दुधाची 
िहरात विक्री केली जाते. पाण्ाचा प्रश् सुटल्याने गािाला चांगले आलथ्मक स्यै्म लािले आह.े

हििरे बाजार

(लागिड, पािले, पूरक, ध्ययेिेड्ा, पाणीसमस्या, िातष्मक, पालन, कायापालट, मतिेद)

अहमदनगर शजल्हातच हहेी गाि आह ेआशण प्रगतीच्ा वदिेने ते चार (२२) -------------------------------

आणखी पुढ े गेले आह.े लयोकसहिागाने आशण सरकारिर अिलंबून न राहता आपल्या 
विचारांनी, प्रययोग करत प्रत्क्ष काम करणे, हचे सूत् घेऊन 
पयोपटराि पिार ह्ा (२३) -------------------------------- तरुणाने गािाचा 
(२४) ------------------------------------------- घडिून आणला आह.े गािाने 
पाझर तलाि, िेततळी बांधली. मयोठ्या प्रमाणािर िृक्षांची 
(२५) -------------------------------- केली आशण पररणामी गािात आज 
३१८ विहहरी िष्मिर िरलेल्या वदसतात, ह ेह्ा प्रययोगाचे मुख् यि आह.े (२६) -------------------------

विसरून, सि्यांनी एकत् येऊन काम केल्याचे िायद े लक्षात आल्यािर गािकऱयांनी आरयोग्य, 
स्च्ता, शिक्षण, िेतीचे प्रश् िगैरे गयोटिींकड े लक्ष वदले. आज ९५ टके्क गािकरी साक्षर 
आहते. दरडयोई (२७) -------------------------------- उत्पन्न ९९ हजार रुपये इतके झाले आह.े सि्म घरांत 
सांडपाण्ाची सयोय आह.े िाळकरी मुलेही गािातील अनेक कामे जबाबदारीने करतात.
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िेतीबरयोबर (२८) -------------------------------- म्हणून दुधाचा व्यिसाय सुरू झाला आह.े पूिणी १५० 
ललटर र्ध तमळत असे, ते आता पाच हजार ललटरपयषंत गेले आह.े गािात कयोणीही बयोअर विहीर 
घेत नाही; बाहरेच्ा माणसाला जमीन विकली जात नाही; ऊस, केळ्ासारखी वपके घेतली जात 
नाहीत. संपूण्म दारूबंदी आशण गुटखाबंदीचे १०० टके्क (२९) -------------------------------- केले जाते.

एक (३०) -------------------------------- सुटली की पररित्मनाच्ा अनेक िाटा खुल्या हयोतात ह ेहहिरे 
बाजार गािाने प्रत्क्ष दाखिून वदले आह.े

आ. िर सांगगतलेल्ा प्रत्ेक प्रकल्पामरील तुम्हाला आिडलेली गोष् ललिा.

प्रकल्प मला आिडलेल्ा गोष्ी

पािी
पंचायत

राळेगि
णसद्धी

हििरे
बाजार
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ख. खालील उतारा िाचा आणि ररकाम्ा जागा भरा.
(लयोकचळिळीचं, एकट्ादुकट्ाचं, बैठक, लयोकसहिाग, विस्तार, पायपीट, उजाड, विचारविवनमय, 
मांडणी, झळा, व्यलथत, व्याप्ती)
पाण्ासाठी स्परता
एक वदिस मला ियोन आला : “पाणी िाऊंडिेनच्ा टीव्ीिरच्ा काय्मक्रमात सहिागी हयोणार 
का?”

मला नीटसं कळलं नाही. महाराट्िाला सातत्ानं दुष्ाळाच्ा (अ) ---------------------------- सहन 
कराव्या लागतात, माणसांना घागरिर पाण्ासाठी मैल मैल (आ) ---------------------------- करािी 
लागते िगैरे गयोटिींनी (इ) ---------------------------- हयोऊन ‘पाणी िाऊंडिेन’ची स्ापना झाली आह;े 
त्ाचे संस्ापक आतमर खान, हकरण राि आशण सत्शजत िटकळ आहते असं ऐकलं हयोतं. पण 
मी का?... म्हणजे, माझा न ् पाण्ाचा काय संबंध? तरीही मी ‘हयो’ म्हटलं.

आतमर खान ह्ांच्ा घरी (ई) ---------------------------- हयोणार 
हयोती. ठरलेल्या वदििी ततथे पयोहयोचलयो. मराठी नाट्-
चचत्पटसृटिीतले काही तारे आशण तारकाही उपस्स्त हयोत्ा. 
आतमर आशण सत्शजतनं एकूण विषयाची (उ) --------------------

केली : “काही सामाशजक िास्तिांबद्दल चचगा घडिािी म्हणून 
आम्ही ‘सत्मेि जयते’ ही टीव्ी माललका केली. त्ात 
पाणी हा विषयही हयोता. त्ाचं गांिीय्म आशण (ऊ) ---------------------------- जाणिल्यामुळे तयो मनात 
राहहला. एिढचं नाही, तर त्ासाठी काही तरी केलं पाहहजे अिी तीव्र जाणीि झाली. पण ह े
(ए) -------------------------- काम नव्,े ते सि्यांनी तमळूनच करायला हिं हहेी जाणिलं. नेमकं काय अन ् 
कसं करािं ह्ा प्रश्ांची उतिरं ियोधताना साताऱयाच्ा डटॉक्टर अविनाि पयोळ ह्ांच्ा कामाची 
माहहती तमळाली. ह्ा गृहस्ांनी काही मयोजक्ा तमत्ांना बरयोबर घेऊन ‘अशजंक्तारा’ हा 
(अॅ) ---------------------------- झालेला हकल्ा हहरिागार करून टाकला आह.े स्तःचे श्म एिढचं त्ांचं 
िांडिल आशण बळ हयोतं. ते पाहून (ऐ) ---------------------------- ही हकती महत्ताची आशण सामर्थ्मिान 
गयोटि आह ेह ेआमच्ा लक्षात आलं आशण त्ाच वदिेनं काम करायचं आम्ही ठरिलं.”

बराच (ओ) ---------------------------- केल्यानंतर ‘िटॉटर कप’ स्पधवेची कल्पना आकाराला आली. 
स्ावनक लयोकांच्ा श्मदानातून गािात पाणी आणण्ाची स्पधगा. ही केिळ स्पधगा न उरता ततला 
(ऑ) ---------------------------- रूप यािं अिी इच्ा आशण आिा हयोती. ती लयोकांपय षंत पयोहयोचिण्ाचं 
काम आम्हा कलाकारांना करायचं हयोतं. पाण्ाचा प्रश् सयोडिण्ाचे प्रयत्न ह्ापूिणी झालेच नव्ते 
असं अशजबातच नाही. आपलं गाि आशण पररसरापय षंत पाणी आणण्ाचं, पािसाचं पाणी 
अडिण्ाचं काम अनेक व्यक्तींनी केलं. त्ांचं करौतुक झालं, गरौरि झाला, पण त्ांच्ा कल्पनांचा 
आशण कामाचा हिा तेिढा (औ) ---------------------------------- झाला नाही. काम करण्ाआधीच हात 
टकेण्ाची सिय झालेल्या समाजाकड ेसमस्यांिी लढण्ाचं बळच उरलेलं नव्तं. आपले प्रश् 
सयोडिायला कुणी तरी येईल म्हणून िाट पाहत राहणाऱया, आशण कुणी आलंच, तर त्ाची दुरून 
गंमत पाहत राहण्ाची मानशसकता झालेल्या समाजाला कंबर बांधून पुन्ा उिं राहण्ाची उमेद 
द्ायला हिी आह.े पाणी िाऊंडिेनच्ा चमूचं ह ेस्प्न िाबड ंनाही आह,े तर त्ाला अभ्ासाची, 
िास्ताची आशण पूिणीच्ा अनुििांच्ा आधाराची जयोड आह.े ही गयोटि मला िार आश्वासक िाटली. 
‘पाण्ाचा न ् माझा काय संबंध’, ह ेमला तेव्ा नीट समजलं.   

- गगरीश कुलकिवी
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अ. लेखकाला पाण्ाशी असलेला आपला संबंर चचचेनंतर समजला, तो कसा ते समजाियून 
सांगा. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. उताऱयातील िे ननिडक िाक्यांश िापरून िेगळी िाक्ये ललिा. 

१. झळा सहन कराव्या लागणे...
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२. पायपीट करािी लागणे...
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३. चचगा घडिणे...
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४. व्याप्ती जाणिणे...
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

५. एकट्ादुकट्ाचे काम नसणे....
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

६. सामर्थ्मिान गयोटि...
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

७. आकाराला येणे...
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

८. विचारविवनमय करणे...
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

९. उमेद द्ायला हिी...
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ग. चचरिफीत पािा. 

अ. चयूक की बरोबर? चयूक असेल तर बरोबर उत्तरिी ललिा.

१. मुलगी गाडीतल्या माणसाला पैसे मागते. ------------------------------------------

२. नळाखाली एक मुलगा छान अंघयोळ करतयोय. ------------------------------------------

३. एका नळासमयोर पाण्ासाठी मयोठी रांग लागली आह.े ------------------------------------------

४. एका नळातून मयोठ्या दाबाने पाणी येत आह.े ------------------------------------------

५. एकीकड ेकंुड्ांमधील रयोपटी छान हहरिीगार वदसत आहते. ------------------------------------------

६. एक कािळा नळासमयोर पाण्ाची आस धरून बसला आह.े ------------------------------------------

७. सगळीकड ेपाणीच पाणीच वदसत आह.े ------------------------------------------

आ. ह्ा लघुपिासाठी संिाद ललिा.

इ. लघुपिाच्ा शेििी काय घडते? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. लघुपिाचा शेिि समजाियून सांगा.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

घ. एका लघुपिाची सुरुिात पािा. 
त्ािरून लघुपिाची पुढची पिकरा तुमच्ा कल्पनेने ललिा. 

च. मिापुराच्ा बातम्ा 
आपल्याला पाणी हिेसे नेहमीच िाटते, परंतु कधी तरी त्ाची अततरेकी कृपा नकयोिीही िाटते. 
त्ाबद्दल काही ...
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अ. खाली ननरननराळ्ा िृत्तपरिांतील बातम्ांची कारििे हदली आिेत. कंसातील पयतायांचा योग्य 
िापर करून ररकाम्ा जागा भरा.

१. (परके, पयूरस्स्ती, मुसळरार, पयूरग्रस्ांच्ा)  

कयोल्ापूरमध्य े (क) --------------------------------------------- पािसामुळे 

(ख) ---------------------------------------------------- वनमगाण झाली आह.े 

(ग) -------------------------------- मदतीसाठी स्ावनक प्रिासनासह 

सैन्यदलाची आशण नरौदलाची (घ) --------------------------- दाखल 

झाली आहते. शजल्हांतील अनेक गािांमधून असंख् कुटुबंांना 

सुरशक्षत स्ळी हलविण्ात येत आह.े

२. (अदंाज, आस्ापने, मयतादािी, ओसरताच, फिका, पाण्ाखाली, नुकसानीचा)

२६ आशण २७ जुलै रयोजी बदलापूर िहरात आलेल्या पुराचा (क) ----------------------------------- 

िहरातील जिळपास ७० हजार नागररकांना बसल्याचा अंदाज आह.े तसेच अडीच हजार दुकाने, 

(ख) ----------------------- आशण नागररकांच्ा एकूण (ग) ----------------------------------- आकडा ७० कयोटींपेक्षा 

अभधक असण्ाचा प्राथतमक (घ) ----------------------------------- नगरपाललका प्रिासनाने केलेल्या 

पाहणीतून पुढ ेआला आह.े या पुरात आठ ते दहा हजार घरे (च) ----------------------------------- गेली हयोती. 

पुराचे पाणी (छ) ----------------------------------- िहरात रयोगराई पसरू नये यासाठी मयोठ्या प्रमाणािर 

मदतकाय्म सुरू झाले असले, तरी सािसिाईच्ा कामात जागयोजागी येणाऱया अडचणींमुळे 

नगरपाललका प्रिासनाच्ा (ज) ----------------------------------- यावनतमतिाने स्पटि झाल्या आहते.

३. (आघात, उध्वस्, केरिलिािी, कानाडोळा, रौद्, अरतिृष्ीचे, ितबल, मृत्ुमुखी)

वनसगगापुढ े माणूस (क) -------------------------------- हयोतयो आशण पुराचे (ख) --------------------------------------

रूप, त्ाची विध्वसंक ताकद, मानि ि प्राशणजीिनािर हयोणारे (ग) --------------------------------------

आदींचा मूक साक्षीदार हयोण्ापलीकड ेकाहीही करता येत नाही. अिीच काही कारुण्मय ि 

(घ) -------------------------------- पररस्स्ती यंदाच्ा कयोल्ापूर ि सांगली पररसरातील कृष्ा नदीच्ा 

पुराने केलेली हयोती. िेकडयो माणसे आशण हजारयो पाळीि जनािरे पुरामध्य े िाहत जाऊन 

(च) ------------------------------ पडली. लाखयो हके्टर िेतजमीन ि उिे पीक (छ) ------------------------- झाले. 

जुलै महहन्याच्ा िेिटच्ा आठिड्ापासून िेधिाळेकडून (ज) --------------------------------- इिारे वदले 

जात हयोते. मनुष्यस्िाि नेहमीसारख्ा पुराचा अंदाज बांधत असतयो. नकळत केला गेलेला हा 

(झ) ---------------------------- अनेक िेळा मानिी जीिनाला ियािह पररस्स्तीपुढ ेआणून उिा करतयो.

४. (लचके, अननबयंर, रमैान, मिाभयंकर)

चरौदा िष्यांपूिणी २६ जुलै रयोजी आलेल्या (क) ----------------------------------- पुरामुळे जिळपास सि्मच 
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यंत्णांच्ा मयगादा स्पटि झाल्या हयोत्ा. मागच्ास ठेच पुढचा िहाणा ह ेम्हणणे बहुधा प्रिासकीय 

यंत्णांना मान्यच नसािे. तसे ते असते, तर चरौथी मुंबई म्हणून नािारूपास येणाऱया अंबरनाथ, 

बदलापूर, िांगणी या िागांतील वनसगगाचे जे (ख) ----------------------------------------- तयोडणे सुरू आह,े 

ते थांबले असते. गेल्या चार वदिसांपासून बदलापूर आशण आसपासच्ा िागात पुराने जे 

(ग) -------------------------------- घातले आह,े ते अिाच (घ) ----------------------------------- ‘विकासा’चे प्रतीक 

म्हणािे लागेल.

५. (रिस्ाहपत, भीषि, मदतकायमि, आपत्ती, आकडा)  

धुिाधार बरसणारा पाऊस आशण नद्ांना आलेला पूर यामुळे केरळमध्य े(क) ---------------------------- 

पररस्स्ती वनमगाण झाली आह.े मागच्ा िंिर िषगातील हा केरळमधील सिगात िाईट पूर आह े

असे केरळच्ा मुख्मंत्रांनी म्हटले आह.े (ख) --------------------------------------- जसजसे िेग घेत आह े

तसतसा मृतांचा (ग) ----------------------------------- िाढत चालला आह.े या महापुरात आतापय षंत ३२४ 

लयोकांचा मृत् ूझाला असून २ लाख नागररक (घ) ----------------------------------- झाले आहते. याआधी 

१९२४ साली केरळमध्य ेपािसामुळे अिी िीषण (च) ----------------------------------- आली हयोती.

आ. आता तुम्हीिी एखाद्ा मिापुराची बातमी ललिा.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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९-१०

तोंडी परीक्षा
एकयू ि २० गुि

१. चचरिििमिन (१०) 
क. खालील चचरिांचे त्ांखालील मरळ्ांच्ा सािाय्याने ििमिन करा. (कोितेिी एक)

मराठिाड्ािर
दुष्ाळाची छाया,
१० णजल्हांत तयूि

सांगली :
पयूरग्रस् भागात
९९ बोिींसि
मदतकायमि सुरू

अ

अा

२. संभाषिकौशल् (१०) 
क. पुढीलपैकी कोितािी एक मुद्ा योग्य कारिे ि उदािरिांच्ा सािाय्याने पिियून द्ा. 

अ. मुलांचे तमत् बनून, त्ांच्ा कलाने घेऊन त्ांना त्ांच्ा मनाप्रमाणे जगू, िाढू द्ािे. 

आ. मुलांना आपल्या धाकात ठेिून, ययोग्य त्ा संस्कारांत ि शिस्तीत त्ांना िाढिािे.
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९-१०

लेखी परीक्षा
एकयू ि गुि ३० 

१. िाचन ि आकलन (१२) 
क. खालील उतारा िाचा आणि पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्ा.

पुष्ळ िेळा मनुष्याचा मयोठेपणा त्ाच्ा आईबापांिर अिलंबून असतयो. त्ाचे पुढचे बरे-िाईट
जीिन त्ाच्ा आईबापांिर अिलंबून असते. त्ाच्ा बऱयािाईटाचा पाया लहानपणीच िरला 
जात असतयो. पाळण्ात असतानाच, आईच्ा खांद्ांिर खेळत असतानाच, पुढील जीिनाच्ा 
विकासाचे बी पेरले जात असते. मयोठेपणा याचा अथ्म जगातील काही व्यक्तींच्ा ओठांिर आपले 
नाि काही काळ नाचणे, असा मी करीत नाही. हहमालयाच्ा दऱयाखयोऱयांत असे प्रचंड ि गगनचुंबी 
िृक्ष असतील, की ज्ांची नािे जगाला माहीत नाहीत; रानािनांतील कानाकयोपऱयात असे एखाद े
रमणीय ि सुगंधी िूल िुललेले असेल, की ज्ाचा पतिा कयोणाला लागलेला नाही. समुरिाच्ा 
पयोटात अिी गयोलबंद ि पाणीदार मयोत् ेअसतील, की ज्ाची जगास िातगा नाही. पृथ्ीच्ा पयोटात 
ताऱयांसारखे तेजस्ी हहरे असतील; परंतु मानिजातीस त्ांचे अद्ावप दि्मन नाही. िर अनंत 
आकािात असे अनंत तारे असतील, की जे पले्दार दुवब्मणीतूनही अजून वदसले नाहीत. मयोठेपणा 
याचा अथ्म जगाला माहीत असणे, असा मी करीत नाही. मी वनदषोष हयोत आह,े हळूहळू उन्नत हयोत 
आह,े ही ज्ाला जाणीि आह,े तयो मयोठाच हयोत आह.े मयोठा हयोत जाण्ाची ही प्रिृतिी व्यक्ीच्ा 
वठकाणी आईबापच उत्पन्न कररतात. आईबापांकडून तमळालेली ही ईश्वरी दणेगी हयोय. मायबापच 
कळत िा नकळत मुलाला लहान हकंिा मयोठा करीत असतात. 

मनुष्य जन्तयो त्ाच्ापूिणीच त्ाचे शिक्षण सुरू झालेले असते. आईच्ा पयोटात गि्मरूपाने 
जीि आला. त्ाच्ापूिणीच त्ाच्ा शिक्षणाची तयारी झालेली असते. गि्मधारणेपूिणीच आईबापांनी 
आपापल्या जीिनात जे विचार केले असतील, ज्ा िािना हृदयात 
खेळविल्या असतील, जी कमवे केली असतील, त्ा सि्यांतून 
निबालकाच्ा शिक्षणाचीच पुस्तके तयार केली जात असतात. 
जगात िक् आईबापच शिकवितात, असे नाही; आजूबाजूचे 
सारे जग, सारी सजीि-वनजणीि सृटिी शिकिीत असते; परंतु या 
आजूबाजूच्ा सृटिीतून काय शिकािे, ह ेआईबापच शिकवितात. 
मुलांच्ा शिक्षणात जास्तीत जास्त िाटा आईबापांचा असतयो 
ि त्ातही आईचा अभधक. आईच्ा पयोटातच मुळी जीि राहहला; आईिी एकरूप हयोऊनच 
जीि बाहरे पडला; जणू ततचाच हयोऊन बाहरे आला. बाहरे आल्यािरही आईच्ाच साष्न्नध्यात 
त्ाचा लहानपणी तरी बहुतेक िेळ जातयो. तयो आईजिळ हसतयो; आईजिळ रडतयो; आईजिळ 
खातयोवपतयो; आईजिळ खेळतयो-खखदळतयो, झयोपतयो, झयोपी जातयो, आईजिळ त्ाची ऊठबस सुरू 
असते. म्हणूनच खरी शिक्षणदात्ी आईच हयोय.   

- साने गुरुजी (‘श्यामची आई’)
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९-१०

अ. चयूक की बरोबर ते ललिा. (२)

१. एखादी व्यक्ी आयुष्यात केिढी उंची गाठेल ह ेबरेचदा ततच्ा पालकांिर अिलंबून असते. 

२. लेखकाच्ा मते प्रशसद्धी म्हणजेच मयोठेपणा. 

३. माणसाचे शिक्षण त्ाच्ा जन्ापासून सुरू हयोते असे लेखात म्हटले आह.े 

४. मुलांच्ा शिक्षणातील महत्ताचा घटक म्हणजे आई असे लेखकाला िाटते. 

आ. पुढील अरताचे शब्द उताऱयात आले आिेत. ते शोरयून ललिा. (२)

१. उंचच उंच - --------------------------------------------------------------------------

२. माहहती - --------------------------------------------------------------------------------

३. सुंदर - ----------------------------------------------------------------------------------

४. प्रगत - -----------------------------------------------------------------------------------

इ. ‘एखाद्ा गोष्ीची सुरुिात करिे’ या अरताचे दोन िा  क ्प्रचार या उताऱयात आले आिेत. ते 
शोरयून ललिा ि त्ातील कोित्ािी एका िा  क ्प्रचाराचा िाक्यात उपयोग करा. (३)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. उताऱयात लेखकांनी मांडलेल्ा रिचारांशी तुम्ही सिमत आिात का? की तुमचे रिचार 
त्ापेक्षा िेगळे आिेत? सरिस्र उत्तर ललिा. (५)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२. व्याकरि (११)
क. अनेक शब्दांसाठी एक शब्द ललिा. (३)

अ. खारट नाही आशण गयोडही नाही असे पाणी : -------------------------------

आ. खयोल नसलेला असा : -------------------------------

इ. घसरून पडण्ाजयोगी जागा : -------------------------------

ई. हयो ला हयो करणारा : -------------------------------

उ. सतत थापा मारणारी व्यक्ी : -------------------------------

ऊ. अततथंडीमुळे पािसाचे पडणारे बि्क रूप : -------------------------------



चाचिी

222    oesveµes yeeJeerme

९-१०

ख. खालील िा  क ्प्रचारांचा योग्य अरमि सांगयून िाक्यात उपयोग करा. (८)

अ. तोंडघिी पाडणे - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. तोंडात मारून घेणे - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. बारा गािचे पाणी वपणे - -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. पाणी दाखिणे - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३. लेखन (७)
क. पुढीलपैकी कोित्ािी एका रिषयािर १५-२० ओळी ललिा. 

अ. तुमच्ा महाराट्िातील िास्तव्यात तुमच्ा पाहण्ात आलेल्या एखाद्ा अंधश्दे्धबद्दल 
आलेले अनुिि पत्ाद्ारे तुमच्ा तमत्ाला / मैतत्णीला कळिा. 

आ. सध्या पाण्ाची समस्या ही जागततक समस्या हयोऊ पाहतेय. त्ा समसे्यिी चार हात 
करण्ासाठी जगाच्ा विविध िागांत अनेक चळिळी जन् घेतायत. अिा एखाद्ा 
तुम्हाला िािलेल्या चळिळीबद्दल माहहती दणेारे पत् ललहा.
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तोंडी परीक्षा
(एकयू ि गुि २५)

१. िकृ्त्व (१०)
या स्ाध्यायासाठी दयोन दयोन विद्ार्थ्यांच्ा जयोड्ा केल्या जातील.

क. प्रत्ेकाने रमळालेल्ा रिषयांपैकी एका रिषयािर एक छोिेसे भाषि तयार करून ते सादर 
करािे. (५)

रिद्ारवी १ : रिद्ारवी २ :

प्रेम आशण आनंद
ह ेविश्वचच माझ ेघर
खेळ आशण आरयोग्य

मराठी िाषा
िीती

सण, समारंि
आठिणी

कपड ेआशण सौंदय्म
पारंपररक खेळ
सुख आशण दुःख

राग आशण रागािरील वनयंत्ण
परकीय िाषा

आयुष्य एक सण
मनाचे काय्म

कयोणत्ाही विषयािर तयारी करताना खालील मुद्दांचा विचार करािा : 

रिषयाची ओळख, व्याख्ा / अरमि, रिषयाशी संबंचरत शब्दसंग्रि, फायद े/ सकारात्मक 
बाजयू, तोिे / समस्या, उपाय, स्वतुःचे मत...

ख. प्रत्ेकाने आपल्ा जोडीदाराच्ा भाषिाचा रोडक्यात गोषिारा सांगािा आणि त्ाच्ा 
मांडिीिर प्रश्न रिचारािेत. प्रत्ेकाने जोडीदाराच्ा प्रश्नांची उत्तरे द्ािीत. (५)

v	 जयोडीदाराच्ा मांडणीिर विचारलेले प्रश् स्पटि, नेमके आशण चचगा करण्ाजयोगे 
असािेत. एका िब्दात उतिर दतेा येईल असे प्रश् विचारू नयेत.

v	 जयोडीदाराने विचारलेल्या प्रश्ांचे सविस्तर उतिर द्ािे.
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२. िादरििाद (१०)
या स्ाध्यायासाठी दयोन दयोन विद्ार्थ्यांच्ा जयोड्ा केल्या जातील.

क. दोन्ी रिद्ार्थथांना दोन स्वतंरि मुद् ेहदले जातील. दोघांनी त्ािर रिचार करून आपापले मत 
आणि रिचार मांडािे ि एकमेकांशी चचता करािी.

मुद् े:

अ. मेहनत यिाची पहहली पायरी असते. यिासाठी निीब िार महत्ताचे असते.

आ. प्रिास करण्ाने माणूस प्रगल्भ हयोतयो. प्रिासामुळे माणूस नकारात्मक विचार करू 
लागतयो. 

इ. आयुष्यातील सकारात्मक गयोटिी आठिाव्यात, 
दुःख आपयोआप नटि हयोते.

नुसता सकारात्मक विचार करून दुःख नटि 
हयोत नाही.

ई. स्तःच्ा रागािर वनयंत्ण तमळिणे म्हणजे 
स्तःच्ा स्िािािर आघात करण्ासारखे 
आह.े

स्तःच्ा रागािर वनयंत्ण तमळिले पाहहजे, 
त्ाचा आपल्यालाच िायदा हयोतयो.

उ. हसणे आरयोग्यासाठी चांगले असते. दुःख माणसाला प्रगल्भ करतयो.

ऊ. पारंपररक खेळांचे संिध्मन केले पाहहजे. काळानुरूप निीन खेळ आत्मसात केले 
पाहहजेत.

ए. बहुिातषकता संसृ्कती नटि करते. बहुिातषकतेमुळे संसृ्कती सि्मसमािेिक 
हयोते.

३. चचरिििमिन (५)
या स्ाध्यायासाठी दयोन दयोन विद्ार्थ्यांच्ा जयोड्ा केल्या जातील.

क. दोन्ी रिद्ार्थथांना एकाच रिषयाच्ा दोन बाजयू दाखििारी चचरेि हदली जातील. दोघांनी 
केिळ आपल्ा चचरिािरून जोडीदाराबरोबर संभाषि करािे. 
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दृक् श्ाव्य परीक्षा
(एकयू ि गुि २५)

१. एक ध्वननफीत ऐका.  (१३)
क. खाली कािी मुद् ेहदले आिेत. अशा अरताचे मुद् ेआपि ध्वननरफतीत ऐकले का? चयूक ( )  
हकंिा बरोबरची ( ) खयूि करा. (५)

अ. राग कसा येतयो ह ेआपल्याला कळणे िक् नसते. 

आ. रागामुळे आपले आपल्या कामाकड ेदुल्मक्ष हयोऊ लागते. 

इ. भिंतीमध्य ेखखळे ठयोकले की राग नाहीसा हयोतयो. 

ई. आपल्या रागामुळे आपली जिळची माणसे दुखाितात. 

उ. रागाचे मुख् कारण प्रत्के गयोटिीला प्रततवक्रया दणे्ाची सिय आह.े 

ख. ध्वननफीत दोन-तीनदा ऐका आणि खालील िाक्यांचे उिमिररत भाग ललिा. (५)

अ. आपल्याला राग येत नाही, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

आ. आमची या वठकाणी दयोन हटॉस्स्पटल्स शजथे आम्ही रुग्ांना -------------------------------------------------

------------------------------- िरती करतयो आशण -------------------------------------------------------------------------------

इ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ मला कळत नाही. 

ई. तू आता असं कर, जे खखळे तू --------------------------------------------------------------------------------------------- 
ते --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. आपण जेव्ा जेव्ा लयोकांना रागाितयो ------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. रागािर ननयंरिि रमळिण्ासाठी ध्वननरफतीमध्ये कोिती गोष् सांगगतली आिे? (३)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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२. एक चचरिफीत पािा.   (१२)
क. बरोबर उत्तर ओळखा. (३)

अ. चचरिरफतीत सुरुिातीला हदसिाऱया तीन पारिांचे एकमेकांशी कोिते नाते आिे?
 १. आई – मुलगी आशण ततचा तमत्
 २. आई – मुलगा आशण मुलगी 
 ३. आई – मुलगा आशण त्ाची मैत्ीण 

आ. आईच्ा मते पाऊस आिण्ासाठी आता कोिता एकच पयताय उरला आिे?
 १. मुलांनी ‘ये रे ये रे पािसा’ ह ेगाणे म्हणणे.
 २. मुलांनी लहान मुलांसारखे िागणे.
 ३. मुलांनी िास्तीय दृष्टिकयोन आत्मसात करणे. 

इ. मुलाला आईने सुचिलेला पयताय का मान् नािी?
 १. कारण त्ाला िाटते गाण्ातला पैसा खयोटा आह.े 
 २. कारण त्ाच्ा मते गाणे िार बाललि आह.े 
 ३. त्ाला िाटते पािसासाठी खयोके ठेिले पाहहजेत.

ख. पाऊस आल्ािर खालीलपैकी कोिती कामे आई मुलांना सांगते? योग्य उत्तरापुढे बरोबरची 
( ) खयूि करा. (३)

अ. बाल्कनीत िाळत घातलेले कपडे...
 १. आत आणणे.
 २. आत आणून त्ांची घडी घालणे.
 ३. पाहणे.

आ. काडेपेट्ा आणि मेिबत्ता शोरिे, कारि...
 १. पाऊस आला आह.े 
 २. काडपेेट्ा आशण मेणबत्ता संपल्या आहते.
 ३. पािसामुळे वदिे जातील.

इ. मुलाच्ा मते तो आत्ता कांदा आण्ासाठी बािेर जाऊ शकत नािी, कारि... 
 १. पािसामुळे सयोसायटीमध्य ेखूप पाणी झाले आह.े  
 २. सयोसायटीचे वदिे गेले आहते. 
 ३. दुकान मुंबईइतके र्र आह.े
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ग. खालील िाक्ये कोिी आणि का म्हिली आिेत? (६)

अ. “अगं, अिक िोईल मला!”
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. “तुझा िेअरडरि ायर द ेजरा.”
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. “पािसाळ्ात पािी उकळयून आणि गाळयून प्ायचं!”
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

लेखी परीक्षा
(एकयू ि गुि १००)

१. िाचन आणि आकलन (३५)

क. खालील गोष् िाचयून त्ापुढील प्रश्नांची उत्तरे द्ा.

णशक्षा

आज िकूने िार मयोठा अपराध केला हयोता. िार म्हणजे िारच. ती काहीतरी खयोट ेबयोलली हकंिा 
ततने काहीतरी चयोरून खाले्. काय केले कयोण जाणे, पण ततचा अपराध िार मयोठा हयोता ह ेखास.

ततला काय शिक्षा करािी हा प्रश् रमाबाईंपुढ ेउिा राहहला. िकू रयोज अपराध करणार 
आशण तयोही निा असायचा. रयोज नव्या प्रकारची शिक्षा वबचाऱया रमाबाई कयोठून ियोधणार? त्ा 
विचारात पडल्या. त्ांना शिक्षेचा निा प्रकार काही केल्या सापडनेा. आजचा िकूचा अपराध 
तर अगदीच निा अन् िारच मयोठा हयोता. आज शिक्षासुद्धा काहीतरी निीन प्रकारचीच केली 
पाहहजे. त्ांची दृटिी सहज समयोरच्ा खुंटीकड ेगेली. खुंटीिर लांबलचक दयोरी बांधलेली हयोती. 
काय पण छानदार दयोरी! निीन प्रकारची शिक्षा करण्ासाठी जणू काय विधात्ाने ततला वनमगाण 
केले हयोते. खुंटीिरून लोंबकळत लोंबकळत जणू काय ती रमाबाईंना खुणाित हयोती, “पाहा मी 
किी छान आह.े माझा उपययोग करून पाहा तर खरा!!” रमाबाईंनी पटकन िकूला खुंटीजिळ 
नेऊन ततच्ा कमरेियोिती दयोरी घट् बांधली ि याप्रमाणे आपले कत्मव्य ययोग्य प्रकारे बजािून त्ा 
स्यंपाकघराकड ेचालत्ा झाल्या!

िकूच्ा चचमुकल्या जगात खेळाखेरीज दुसरे काही नव्ते. खयोट ेबयोलणे हा ततचा – ततच्ा 
कल्पनेचा – एक खेळ असे. जेिताना ताटातील िाताचा डोंगर, हकल्ा, आणखी काय काय करून 
खेळत खेळत ती जेिे. जेिण म्हणजे एक खेळच. स्यंपाकघरात आई नसताना कपाटाजिळ 
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सू्ल नेऊन, त्ािर चढून, कपाटािर उिे राहायचे ि मग बरणी उघडून ततच्ातून खुबीने 
लाडू हस्तगत करायचा. काय पण मजेदार खेळ! आई येण्ाच्ा आत ह ेसि्म करायचे म्हणजे 
लपाछपीचाच एक प्रकार. आई त्ाला चयोरी म्हणायची. आईचे जगच िेगळे!

िकूने एक क्षणिरच आपल्या नव्या शिक्षेचा विचार केला. दयोरीचे एक टयोक खुंटीला ि 
दुसरे ततच्ा कमरेला गच्च बांधलेले हयोते. दयोरी सयोडून वनसटणे िक् नव्ते; पण वनसटण्ाची 
जरूरच नव्ती. दयोरी चांगली लांबलचक हयोती. खुंटी हा मध्यवबंर् कलू्पन बरेच मयोठे अध्मितु्मळ 
िकूला नाचाय-बागडायला मयोकळे हयोते. या ितु्मळाच्ा बाहरे जाण्ाची सयोय नव्ती – पण 
नसेना! या खेळाची तीच तर जम्त हयोती. िकूला आपल्यासाठी आईने मुद्दाम ियोधून काढलेला 
हा खेळ आिडला. हकती तरी निा अन् छानदार खेळ! िकूच्ा आनंदाला सीमा राहहली नाही. ती 
त्ा लहानिा अध्मितु्मळात नाचू बागडू लागली ि मधूनमधून ‘मंद ंमंद’ं िगैरे चालीिरची गाणी 
गुणगुणू लागली. मधूनमधून ती मयोठ्याने गाणे म्हणे. िकू त्ा खयोलीत बंवदिान हयोती, परंतु ततच्ा 
हास्याचे ििारे खयोलीबाहरे र्रिर पसरले. अितीियोितीची मुले टिकारून ऐकू लागली. रामा 
आला. गणू आला. उषा पळत पळत आली. लहानगी ललीसुद्धा दुडुदुडु धाित आली. िकूचा 
खेळ रंगात आला हयोता. मुले तोंड िासून उत्कुतेने तयो पाहत हयोती. त्ांना ततचा हिेा िाटला. 
“आम्हाला खेळू द ेगं” म्हणून ती ततची विनिणी करू लागली. “अं ऽह”ं म्हणून िकूने आपला 
क्रम चालू ठेिला. मुले रडू-ओरडू लागली!

खयोलीत काय गोंधळ चालला ह ेपाहण्ास रमाबाई लगबग आल्या. पाहतात तयो शिक्षा ियोगत 
असलेली बंवदिान िकू आनंदाने गात खेळत हयोती ि शिक्षा ियोगत नसलेली मुले रडतओरडत 
हयोती. काय पण छान खेळ! हकती निी छानदार शिक्षा!!

रमाबाईंनी िकूला सयोडून पटकन ततचा मुका घेतला!
- रि∘ द∘ घािे 

अ. आई-िडील हकंिा िडीलरारी मािसे लिान मुलांना णशक्षा का करतात? चुकीच्ा पयतायािर 
( ) अशी खयूि करा. (१)
 १. मुलांना िळण लािण्ासाठी. 
 २. समाजात कसे िागािे ह्ाचे शिक्षण दणे्ासाठी. 
 ३. केलेली चूक समजािी, आशण त्ांनी तीच चूक परत करू नये म्हणून. 
 ४. शिक्षेतून त्ांना आनंद तमळािा म्हणून. 

आ. उताऱयात आलेल्ा पुढील शब्दांना प्ररतशब्द द्ा. (५)

 १. अपराध = ----------------------------------------- ६. जरूर = ----------------------------------------

 २. उपययोग = ------------------------------------------ ७. ितु्मळ = ----------------------------------------

 ३. चचमुकल्या = ------------------------------------- ८. बंवदिान = ------------------------------------

 ४. खुबीने = ------------------------------------------- ९. गोंधळ = ---------------------------------------

 ५. हस्तगत करणे = ------------------------------ १०. मुका = ----------------------------------------
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इ. शकयू  रोज कोिते खेळ खेळते? (२)

१. ----------------------------------------------------

२. ----------------------------------------------------

ई. पुढील िाक्यांचा अरमि स्पष् करा (४)

१. िकूच्ा चचमुकल्या जगात खेळाखेरीज दुसरे काही नव्ते. खयोट ेबयोलणे हा ततचा – ततच्ा 
कल्पनेचा – एक खेळ असे.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२. काय पण मजेदार खेळ! (...) आई त्ाला चयोरी म्हणायची. आईचे जगच िेगळे!
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. रोडक्यात सांगा (४)

१. िकू खेळत असलेले खेळ आईच्ा दृटिीने काय हयोते? 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२. आई करत असलेल्या शिक्षा िकूच्ा दृटिीने काय हयोत्ा?
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऊ. तुम्हाला काय िािते? (४)

आईने िेळोिेळी केलेल्ा णशक्षांमुळे केलेली चयूक शकयूच्ा लक्षात येते, असे तुम्हाला िािते का? 
तुमच्ा िोकारारवी हकंिा नकारारवी उत्तराचे स्पष्ीकरि द्ा.
हयो, कारण / नाही, कारण  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. खालील उतारा िाचा आणि पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्ा.

खेळ

खेळ हा िास्तविक आपल्या जीिनातील हकती स्ािाविक घटक आह!े लहान मूल तर उतू्सत्मपणे 
खेळते. त्ाला ते कुणी शिकिािेही लागत नाही. आपल्या िरीराच्ा आशण मनाच्ाही आरयोग्यासाठी 
ते आिश्यक असते. खेळामुळे केिळ िरीराच्ा स्ायंूना व्यायाम हयोतयो असे नव्,े तर त्ातून 
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तमळणाऱया आनंदामुळे आपले मनही सुदृढ आशण वनरयोगी राहण्ास मदत हयोते. म्हणून प्रत्केाने 
बैठे आशण मैदानी असे दयोन्ी प्रकारचे खेळ वनयतमत खेळायला हिेत आशण ते पाहायलाही हिेत. 

ह्ाच दृष्टिकयोनातून जगातील सि्म दिे आपापल्या कुितीनुसार खेळांना प्रयोत्ाहन दते 
असतात. खेळांचे प्रशिक्षण दणेाऱया संस्ा वनमगाण हयोतात. क्रीडास्पधगा, क्रीडामहयोत्ि आययोशजत 
केले जातात. खेळाडूनंा पुरस्कार वदले जातात. माध्यमे त्ांना खूप प्रशसद्धी दतेात. ह ेसगळे पाहून 
काही प्रश्ही पडतात. प्रत्के गयोटिीचा बाजार करण्ाची िृतिी, प्रचंड प्रमाणात हयोणारी पैिाची 
गुंतिणूक, अिाट प्रशसद्धी, त्ामुळे खेळात शिरलेली टयोकाची स्पधगा, सतत सिषोतिम ठरण्ासाठी 
खेळाडूिंर येणारे दडपण, ह्ा सगळ्ा गयोटिींमुळे खेळातील वनखळ आनंद हरिला आह ेका? 
खेळाला जीिनमरणाच्ा लढाईचे हकंिा जनािरांच्ा साठमारीचे स्रूप आले आह ेका? अिा 
पररस्स्तीत मनाच्ा आशण िरीराच्ा आरयोग्याचे काय हयोते? 

ह्ा प्रश्ांची उतिरे ियोधताना आठितात ते पूिणीचे सहज आशण आनंदाने खेळले जाणारे 
पारंपररक खेळ. पैसे खच्म न करता, शजंकण्ाचे ओझ ेशिरािर न घेता, वनसगगािी मैत्ी जपत 
ते खेळता येत हयोते. ते नाहीसे हयोत चालले आहते. आधुवनक खेळांसारखा झगमगाट ियोिती 
नसल्यामुळे ते जुनाट िाटत आहते आशण निे खेळ खखिाला परिडत नाहीत. मुलांनी काय 
करायचे?

अ. पुढे हदलेल्ा िाक्याचा अरमि हदलेल्ा तीन पयतायांपैकी कोिता पयताय सितात बरोबर 
दाखितो? योग्य पयतायािर खयूि करा. (२)

१. खेळ िा िास्रिक आपल्ा जीिनातील हकती स्वाभारिक घिक आिे!

 क. खेळ हचे जीिनाचे िास्ति आह.े

 ख. आपले िास्तविक जीिन खेळामुळे घडते.

 ग. खेळ हा आपल्या आयुष्याचा एक नैसतग्मक आशण अवििाज् घटक आह.े 

२. लिान मयूल तर उत्सयू तमिपिे खेळते.

 क. खेळण्ाची प्रेरणा मुलांना स्ािाविकपणे हयोते.

 ख. खेळामुळे लहान मुलांना सू्तणी तमळते.

 ग. लहान मुले उत्ाहाने खेळतात. 

आ. पुढील सिमि प्रश्नांची स्वतुःच्ा शब्दात आणि पयूिमि िाक्यात उत्तरे द्ा.

१. खेळण्ामुळे कोिते फायद ेिोतात? (२)

 क. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ख. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



अरंतम परीक्षा

232    oesveµes yeÊeerme

२. खेळांना प्रोत्सािन रमळािे म्हियून जगातील सिमिच दशे कोित्ा योजना राबितात? (४)

 क. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ख.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ग.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 घ.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३. सरकारच्ा ह्ा योजनांमुळे फायद ेिोत असले, तरी त्ांपासयून समाजापुढे कािी प्रश्निी 
उभे राितात. ते कोिते? (५)

 क. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ख.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ग.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 घ.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 च.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४. पयूिवीच्ा पारंपररक खेळांचे कोिते फायद ेइर ेसांगगतले आिेत? (२)
 क. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ख.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२. व्याकरि (३०)
क. योग्य त्ा पयतायािर ( ) अशी खयूि करा. (५)

अ. स्वयंपाकघरात गॅसची गळती िोतेय िे लक्षात --------------------------- मोिनने आरी गॅस 
णसललंडर बंद केला आणि सगळ्ा खखडक्या उघडल्ा.

 १. घेतल्या घेतल्या   

 २. कळल्या कळल्या   

 ३. आल्या आल्या 

आ. ------------------------------िरून झालेली सगळी भांडिे रिसरून आम्ही आमच्ा शेजाऱयांशी 
परत मैरिी करण्ाचा ननिमिय घेतला.

 १. वदल्याघेतल्या

 २. वदलेघेतल्या

 ३. वदलेघेतले
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इ. मालतीला कोितेिी काम सांगा, रोडंफार तरी --------------------------------खेरीज ती ते पयूिमि 
करिारच नािी.

 १. सांडूनलिंडल्या

 २. सांडल्यालिंडल्या

 ३. सांडूनलिंडून

ई. जयेशिर इतके मोठे संकि कोसळलेले असताना आपि िातािर िात ठेियून बसिे योग्य 
नािी. आपि त्ाच्ा मदतीला ------------------------------------.

 १. गेलेच हिे

 २. जायलाच हिे 

 ३. गेलेलेच हिे 

उ. तयू जे रिरान करतो आिेस ते मला तरी पिलेलं नािी. ----------------------- तयू म्हितोस ते      
खरं आिे?

 १. कयोणािरून

 २. किािरून 

 ३. कायिरून

ऊ. ह्ा झाडाला फळे लागली, की सगळ्ांनाच आनंद िोईल. 
 अरतात िे झाड -------------------- की सगळेच --------------------------------.
 १. िळले – आनंदतील

 २. िळकले – आनंदतील   

 ३. िळिळले – आनंदतील 

ए. “काय िो, ---------------------- प्रतीचे कपडे --------------------- भािात रिकण्ाचा िसाच तुम्ही 
घेतला आिे का?” रजनीने रागारागाने दुकानदाराला रिचारले.

 १. हलका – चढा   

 २. हलक्ा – चढा    

 ३. हलक्ा – चढ्ा 

ऐ. घरातयून ननघताना माझ्ा दोन्ी पायांत पैंजि िोते. माझ्ा एका ------------------------- िरिलंय 
िे मला घरी आल्ािरच कळलं. 

 १. पायचं

 २. पायातलं 

 ३. पायाकडचं
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ओ. आपल्ा गािात इतके ---------------------- लोक आिेत ह्ािर माझा रिश्वासच बसत नािी.

 १. वनराक्षर

 २. वनरेक्षर 

 ३. वनरक्षर

औ. तुझा असेल, पि माझा ----------------------- अगदी रिश्वास नािी.

 १. पुनःजन्ािर      

 २. पुनज्मन्ािर 

 ३. पुनरजन्ािर 

ख. अरोरेखखत शब्दातील हरियापदापासयून रातुसाचरत बनिा आणि अरमि न बदलता िाक्य परत 
ललिा. (४)

अ. सकाळी जाग आल्ाक्षिी अभय मोबाईल िातात घेतो.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. संध्याकाळी घरात णशरल्ाबरोबर अहदती दूरदशमिन पािायला लागते.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. जेििाचे ताि रुऊन-पुसयून मगच िापरािे.
 जेिणाचे ताट --------------------खेरीज िापरू नये.

ई. आरी पोिभर खाऊन-हपऊन घ्ा. मग कामाला लागा.
 पयोटिर -----------------------िर मग कामाला लागा.

ग. कंसातील अननणचित सिमिनामे योग्य जागी िापरून िाक्ये पयूिमि करा. (२)

(कयोण-काय, काय-काय, कयोणास)

अ. ह्ा घरातील माणसे एकत् राहतात खरी, पण --------------------- करतंय ह े विचारलंत तर 
एकाचा दुसऱयाला पतिा नसतयो.

आ. हा मुलगा परीक्षा पास व्ािा म्हणून एक शिक्षक ह्ा नात्ाने मला अजून ---------------करायला 
लागतंय, -------------- ठाऊक!

घ. उदािरिाप्रमािे अरोरेखखत शब्दाचे स्पष्ीकरि दिेारे िाक्य ललिा. (२)

उदा∘ शयमितीत भाग घेिारा स्परमिक रिजेता ठरेलच असे नािी.
 जयो िय्मतीत िाग घेतयो तयो प्रत्के स्पध्मक विजेता ठरेलच असे नाही.

अ. दुसऱयाची उत्तरपररिका पाहून रतची नक्ल करिारा स्वतुःची उत्तरपररिका दुसऱयाला 
पाहू दईेल असे नािी.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आ. दुसऱयाच्ा झाडािरचे आंबे चोरिारे आणि ते आनंदाने खािारे, िे सिमिच सारख्ा 
प्रमािात दोषी आिेत. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

च. पुढील संरी करा. (२)

अ. पुन: + िसन = ---------------------------------------------------

आ. गण + ईि = ------------------------------------------------------

छ. पुढील संरी सोडिा. (२)

अ. संताप = ---------------------------------- + ------------------------------

आ. वनष्पट = ------------------------------ + ------------------------------

ज. कंसातील योग्य त्ा नामापासयून नामसाचरत हरियापद बनियून िाक्य पयूिमि करा. (५)

(पाणी, उजेड, धास्ती, ठेच, उतिर) 

अ. “सहलीला सि्म जण येणार ना?” माझा प्रश् संपायच्ा आतच “हयो, नक्की येणार” सि्म मुलं 
एका सुरात -----------------------.

आ. पुरात ज्ांनी सि्मस् गमािलं हयोतं त्ांच्ा कहाण्ा ऐकून मंत्रांचे डयोळे -----------------------.

इ. मी तमत्ांबरयोबर तगयगारयोहणाला वनघालयो हयोतयो खरा, पण त्ा सि्यांचे आधीचे रयोमांचक 
अनुिि ऐकून खरं तर मनातून ------------------------ हयोतयो.

ई. “ही अिघड िाट मी अनेकदा तुडिली आह.े पािलयोपािली ----------------------- मी काही निशिका 
नाहीये”, अनंत परत परत त्ांच्ा िाटाड्ाला सांगत हयोता. 

उ. आई, इतक्ा लिकर उठू नकयोस आशण मलाही उठिू नकयोस! पहाटचेे पाच िाजलेयत 
िक्. ह्ा प्रदिेात लिकर ---------------------------.

झ. योग्य त्ा पयतायािर  खयूि करा. (४)

अ. तयू मला --------------------------- सांगशील आणि मी त्ािर रिश्वास ठेिेन असं तुला िाितंय 
का?

 १. कयोण म्हणेल ते
 २. काय िाटले ते 
 ३. काय वदसेल ते 

आ. मी करी संकिात सापडलो, तर तयू ----------------------- करशील ना?
 १. माझ्ािी मदत
 २. माझी मदत 
 ३. मला मदत
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इ. भाव्यांचे कुिंुब ------------------------ सुखी आिे असा आमचा समज िोता.

 १. खाऊन-खाऊन

 २. खाऊन-वपऊन 

 ३. जेऊन-वपऊन

ई. मी गंभीरपिे बोलतोय. माझं बोलिं तयू -------------------------.

 १. हसण्ािारी नेऊ नकयोस

 २. हसत हसत नेऊ नकयोस

 ३. हसून नेऊ नकयो 

ि. योग्य त्ा म्हिीचा / िाक् प्रचाराचा रिमांक योग्य त्ा िाक्यासमोर ललिा (४)

१. ढिळ्ासंगे बांधला पिळा, िाण नाही पण गुण लागला 

२. गाड्ाबरयोबर नळ्ाची यात्ा 

३. मयोडने पण िाकणार नाही

४. पाण्ात पाहणे

अ. इतके हदिस एकमेकांबरोबर रािातायत. आता तर त्ांचे स्वभाििी सारखेच झाले 
आिेत. ( )

आ. त्ानं तुझं काय िाकडं केलंय? का त्ाचा इतका राग राग करतोस तयू? (  )

इ. िे बघा मुलांनो, तुम्ही सगळे सिलीला जाऊन या. मला कािी तो चढ चढिं जमिार 
नािी. मी रांबेन एकिी घरात. उगाच मला तुमच्ाबरोबर यायला लाियू नका. (  )

ई. आबा करीच कोिाचं ऐकत नािीत. ‘मी म्हितो तेच खरं’ असा िििादीपिा करतात. 
मग त्ापायी हकतीिी नुकसान झालं तरी चालतं. (  )

३. िाक्यरचना आणि शब्दसंग्रि (२५)
क. खालील िाक्यांच्ा पुढचे िाक्य ओळखा. (५)

अ. मिाराष्रि ातयून कांदा घेऊन गेलेल्ा मालमोिारी साठामयतादचेा भंग केल्ाचे कारि दते 
उत्तर प्रदशेात जप्त करण्ात आल्ा. 

 १. कांदा व्यापाऱयांिर त्ामुळे पररणाम झाला असून कांद्ाचा िाि दर कक्वंटलमागे हजार 
रुपयांनी कयोसळला.     

 २. कांद्ाचा िाि प्रतत कक्वंटल सहा हजार रुपयांिर पयोहयोचल्यानंतर कें रि सरकारने कांदा 
वनयगातबंदीचा वनण्मय घेतला.     

 ३. त्ाचा आधार घेत राज्ातून कांदा घेऊन जाणाऱया मालमयोटारी उतिर प्रदिेात जप्त 
करण्ात आल्या.
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आ. शरीरातील िालचाली हिपयून हृदयाचे ठोके मोजिारा पायजमा अमेररकेतील संशोरकांनी 
रिकणसत केला आिे.

 १. छातीचा वबछान्यािर जयो दाब पडतयो तयो महत्ताचा आह.े

 २. मिाट्क कपड ेम्हणजे घट् बांधणीचे कपड.े 

 ३. झयोपेत काळजी घेणारे कपड ेही निी संकल्पना आह.े

इ. शिरामध्ये पुढील पाच हदिस ढगांच्ा गडगडािासि िलक्या स्वरूपाच्ा पािसाची 
शक्यता िेरशाळेकडयून व्यक् करण्ात आली आिे.

 १. दरम्यान, सध्या पािसाची विश्ांती असल्यामुळे िहरातील कमाल तापमान पुन्ा ३० 
अंि सेल्ल्सअसच्ा पुढ ेगेले आह.े 

 २. अततिृटिीमुळे िहरात पूरस्स्ती वनमगाण झाली हयोती.

 ३. सप् ेंबरच्ा ततसऱया आठिड्ामध्य ेिहर आशण शजल्हामध्य ेजयोरदार पाऊस झाला.

ई. मािसांनी शिरं गजबजयून गेली आिेत. लिान मोठ्या इमारतींमध्ये िी मािसं राितात.

 १. पण त्ा दारं आशण खखडक्ांच्ा पलीकड ेकाय घडत असेल या कुतूहलातून नाटकाची 
कल्पना सुचली.

 २. या माणसांच्ा जगण्ािर क्ष-हकरण टाकून त्ांचं जगणं, त्ांच्ा आचार-विचारांचे 
पदर उलगडण्ाचा प्रयत्न ‘डािीकडून चरौथी वबग््डगं’ या नाटकात करण्ात आला आह.े 

 ३. या नाटकाची एकूण हाताळणी प्रययोगिील पद्धतीची आह.े

उ. हपंपळिाडी येर ेआडात पडलेल्ा गायीला एक तासाच्ा अरक पररश्मानंतर सिीसलामत 
बािेर काढण्ात तरुिांना यश आले.

 १. मात्, ती वदसून आली नाही. 

 २. आडामधून गायीचा आिाज येत असल्याचे लक्षात आले.

 ३. वदनकर माळी यांची गाय मंगळिारपासून बेपतिा झाली हयोती.

ख. खालील िाक्यांच्ा आरीचे िाक्य ओळखा. (५)

अ. या ननरमत्त शाळा, मिारिद्ालयांमध्ये रिरिर उपरिम राबिण्ात आले. 

 १. तसेच प्ास्स्कचा िापर टाळण्ासाठीही जनजागृती करण्ात आली. 

 २. महात्मा गांधी यांची १५०िी जयंती िहरात सि्मत् उत्ाहात साजरी करण्ात आली.

 ३. विद्ार्थ्यांनी गांधींचा िेष पररधान करून स्च्तेसाठी जनजागृती केली.



अरंतम परीक्षा

238    oesveµes De[leerme

आ. सिा िेळा जागरतक सुििमिपदक रमळिल्ानंतर आता रणशयाच्ा भयूमीतिी नव्या रिरिमाला 
गिसिी घालण्ासाठी ती सज्ज झाली आिे.

 १. मशणपूरची ३६ िषणीय मेरी कयोम ही िक् दिेासाठीच नव् ेतर जागततक बटॉन्सक्संगचे 
प्रेरणास्ान बनली आह.े

 २. सहा िेळा जगज्जेती ठरलेल्या मेरी कयोम हहच्ा अनुििाचा पुन्ा एकदा कस लागणार 
आह.े 

 ३. जागततक स्पधवेत यंदा िारताच्ा पाच बटॉक्सर पदाप्मण करण्ासाठी सज्ज आहते.

इ. सुरेश कुमार असे या िैज्ाननकाचे नाि असयून ते एनआरसीसीच्ा छायाचचरि रिभागात 
काम करत िोते.

 १. त्ांचे तमत् त्ांच्ा घरी गेले असता घराला बाहरेून कुलूप वदसले.

 २. त्ांच्ा अंगािर तीन जखमा वदसून आल्या.

 ३. िारतीय अिकाि संियोधन संस्चे्ा राट्िीय र्रसंिेदन कें रिात काम करणाऱया 
िैज्ावनकाचा संियास्पद मृत् ूझाला आह.े

ई. या कुत्रांनी अनेकांना जखमी केले आिे.

 १. या कुत्रांनीच जिळपास सात जणांना चािा घेऊन जखमी केले.

 २. यात दयोन लहान मुलांचाही समािेि आह.े 

 ३. बारामती िहरात गेल्या काही वदिसांपासून मयोकाट कुत्रांचा उच्ाद सुरू आह.े

उ. रतने यामध्ये स्मिता पािील यांची व्यलक्रेखािी साकारली आिे.

 १. स्मिता पाटील यांच्ा व्यष्क्मत्ताने झपाटलेली, वलिवनकल सायकयोलटॉजीस् मृणाल 
घयोळे-मापुस्कर ही स्मिता पाटीलच्ा आयुष्यािर बेतलेल्या एका लघुचचत्पटाची वनतम्मती 
करणार आह.े

 २. पुण्ात हयोणाऱया स्मिता पाटील विल्म महयोत्िात हा चचत्पट दाखिला जाणार आह.े

 ३. या लघुपटाचे वदग्दि्मन श्ीवनिास िारंुजीकर यांचे आह.े

ग. खालील िाक्यांमध्ये प्रत्ेकी एक प्रकारच्ा चुका आिेत. चुकीचे शब्द अरोरेखखत करा 
आणि त्ांच्ाऐिजी बरोबर शब्द ललिा. (५)

अ. मी एक समाज कायकता आह.े िहराच्ा पयािरणाचे रक्षण करण्ासाठी काहीतरी 
करण्ाची माझी इच्ा आह.े

आ. आपण मघािी पाहहली ती ििर टके्क मेढी हयोती, याबद्दल तात्ाला खात्ी हयोती. 

इ. निा िष्म सुरू झाला की आमचे गुरुजी विद्ार्थ्यांना नेहमी एक हकस्सा सांगायचे. 

ई. महाराट्िाची िूमी ही संताची आशण समाजसुधारकाची िूमी आह.े

उ. तमत्हयो, मी कामावनतमति काही काळासाठी िारत दिेात चाललयोय आह.े
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घ. खालील िाक्यांतील अरोरेखखत शब्दांच्ा जागी कंसातील पयतायी शब्द िापरून िाक्य पुन्ा 
ललिा. (पयतायी शब्दामुळे मयूळ िाक्यात बदल करािा लागयू शकतो.) (५)

(समजूत, कुित, वटपूस, झझंािात, अनभिज्)

अ. स्तः काही करायची क्षमता नसताना लयोक उगीच दुसऱयांना सले् दतेात.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. सतत विनयोद करणारे लयोक कयोणतेही काम गांिीयगाने करत नाहीत असेच पुष्ळांना िाटते.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. शिळे खाल्लाने आपल्या िरीराचे हकती नुकसान हयोते याबद्दल अनेकांना माहीतच नसते. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. पािसाचा थेंब नव्ता म्हणून िेतजमीन उजाड झाली हयोती.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. जागततकीकरणाच्ा चक्रीिादळात आपण अनेक झाड ेतयोडली.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

च. खालील उताऱयातील ररकाम्ा जागेसाठी योग्य पयताय ननिडा. (५)
 हसण्ामुळे आपल्या चेहऱयाचे स्ायू (अ) ------------------------------- हयोतात. हसणे हाच सगळ्ािर 
(आ) ---------------------------- उपाय आह,े त्ामुळेच हास्ययोपचार िगैरे बाबीही (इ) --------------------------

आल्या आहते, पण प्रत्के िेळी (ई) ---------------------------------- हसणे ह ेिायद्ाचे नसते. सगळ्ा 
गयोटिींिर ते औषध नाही, उलट त्ामुळे काही रुग्ांना काही िेळा हानी पयोहयोचू िकते असा 
धयोक्ाचा (उ) ------------------------------- िैज्ावनकांनी वदला आह.े

अ. १. जटील २. शिलथल ३. िीतल 
आ. १. रामबाण २. कृष्बाण ३. नेमका 
इ. १. उदयास २. विपयगास     ३. वनिळल्या
ई. १. िाजिी  २. वनरथ्मक     ३. अिाजिी
उ. १. दरारा २. इिारा       ३. चेतािणी

४. ननबंर लेखन (१०)
क. खालीलपैकी एका रिषयािर १० ते १५ ओळी ललिा.
अ. िाचन आशण आनंद 
आ. मनाचा ब्रके उतिम ब्रके!
इ. पेहराि आशण सौंदय्म
ई. ह ेविश्वचच माझ ेघर.
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मागील भागात
१.

१. जानेिारी २. जानेिारी ३. जानेिारी

काल मंगळिार 
हयोता.

अाज बुधिार 
अाह.े

उद्ा गुरुिार 
अाह.े

३१. वडसेंबर १. जानेिारी ४. जानेिारी

परिा सयोमिार 
हयोता.

काल मंगळिार 
हयोता.

परिा
शुक्रिार अाह.े

३०. वडसेंबर ३१. वडसेंबर ५. जानेिारी

तेरिा
रवििार हयोता.

परिा सयोमिार 
हयोता.

तेरिा
िवनिार अाह.े

 क. अ. मंगळिारी  आ. बुधिारी  इ. गुरुिारी  ई. शुक्रिारी  उ. िवनिारी  ऊ. रवििारी 
 ख. अ. मंगळिार  आ. बुधिार  इ. मंगळिारचा  ई. बुधिारी  
 ग. अ. सयोमिार / सयोमिारी  आ. मंगळिार / मंगळिारी  इ. बुधिार / बुधिारी  

ई. मंगळिारी / मंगळिारची  उ. बुधिारी / बुधिारची 
 घ. अ. रवििारचा  आ. रवििारचा  इ. रवििार / रवििारी 
 च. अ. रवििारची  आ. रवििारची  इ. रवििार / रवििारी 
 छ. अ. पहाटचेे / पहाटचे्ा / पहाटचेी  आ. वदिसा  इ. वदिसाचा / वदिसाची / 

वदिसाचे  ई. वदिसाचे / वदिसाच्ा / वदिसाची  उ. रात्ी  ऊ. रात्ीचा / रात्ीची / 
रात्ीचे  ए. रात्ीचे / रात्ीच्ा / रात्ीची

 ज. अ. रात्ी  आ. रात्  इ. दुपारी  इ. रात्ीचा  उ. दुपारी 
२. अ. सटॉरी सर, मला उिीर झाला, सबब आज बस पंक्चर झाली हयोती.
 दुरुस्ी : सटॉरी सर, आज बस पंक्चर झाली हयोती, सबब मला उिीर झाला.

 आ. आमची आजी कायम िेसबुकिर पडीक असते, याकररता ततचा िेळ चांगला जािा. 
 दुरुस्ी : आमची आजी ततचा िेळ चांगला जािा याकररता कायम िेसबुकिर पडीक असते. 

 इ. ह ेिाक् बरयोबर आह.े 

 ई. तुमची सि्म खाजगी माहहती  हकॅ हयोते, तेव्ा िसव्या ईमेलला तुम्ही उतिर दतेा. 
 दुरुस्ी : तुम्ही िसव्या ईमेलला उतिर दतेा, तेव्ा तुमची सि्म खाजगी माहहती  हकॅ हयोते. 

 उ. राजीिने घरच्ा सगळ्ांिर आपल्याला उठिण्ाचं काम सयोपिलं आह,े त्ामुळे गजर 
िाजतयो तरी त्ाला सकाळी जाग येत नाही.



उत्तरसंच

oesveµes SkesÀ®eeUerme    241

 दुरुस्ी : गजर िाजतयो तरी राजीिला सकाळी जाग येत नाही, त्ामुळे त्ाने घरच्ा 
सगळ्ांिर आपल्याला उठिण्ाचं काम सयोपिलं आह.े

 ऊ. यास्ति कयोणास संिय येऊ नये, राजाने िहकराचा िेष करून स्तः राज्ात जाऊन 
प्रजेची विचारपूस केली.

 दुरुस्ी : कयोणास संिय येऊ नये, यास्ति राजाने िहकराचा िेष करून स्तः राज्ात 
जाऊन प्रजेची विचारपूस केली.

 ए. मी संिादांना चाल लाितयो म्हणून मला संिाद पाठ हयोत नाहीत.
 दुरुस्ी : मला संिाद पाठ हयोत नाहीत म्हणून मी संिादांना चाल लाितयो.
 ऐ. िेतकरी हिालवदल झाले आहते, त्ामुळे सरकारने कज्ममािीची अंमलबजािणी केली 

नाही.
 दुरुस्ी : सरकारने कज्ममािीची अंमलबजािणी केली नाही, त्ामुळे िेतकरी हिालवदल 

झाले आहते.

३. क. कत्गाप्रमाणे कमगाप्रमाणे 

 अ. थांब जरा, ही माझी पस्म हयोती! अ.

 आ. मला आज बरं िाटत नव्तं. आ.

 इ. चहा मस्त झाला हयोता. इ.

 ई. आलयोकने बाटलीत पाणी िरले. ई.

 उ. बाबांचे गुडघे खूप दुखले. उ.

 ऊ. चंदा अगदी ततच्ा बहहणीसारखी वदसायची. ऊ.

 ए. कलाबाईने रांगयोळीत रंग िरला. ए.

 ऐ. हा ड्से तुला चांगला वदसत नव्ता. ऐ.

 ओ. सूय्म पहाट ेसाडपेाच िाजताच उगिला. ओ.

 औ. ह ेलयोणचे उन्ात ठेिल्यामुळे चांगले मुरले. औ.

 अं. शसगरेट का ओढलीस रे? अं.

 ख. अ. सगळ्ांना लिकर उठिते / चहा करते  आ. बायकयोला बयोलािले / ततला म्हणाला  
इ. तोंड धुतले / केस पुसले / कपड ेबदलले  ई. ईमेल्सची उतिरं पाठिते / अभ्ासाला बसते  
उ. ियोन करतात / शुिेच्ा दतेात  ऊ. मांजर शिडी चढते / पाने खाते / ततला रागािले  
ए. रस्त ेझाडले / रांगयोळ्ा काढल्या / वनदि्मने केली

४. क. (अ.) शजतक्ा  (आ.) तततक्ाच  (इ.) इतका  (ई.) इतक्ा  (उ.) जिा  (ऊ.) तिाच  
(ए.) ततच्ाइतकीच  (ऐ.) त्ाहून जरा जास्तच  (ओ.) ज्ाप्रमाणे  (औ.) त्ाप्रमाणे  
(अं.) असा  (अः) जास्त  (अ.) इतकं  (आ.) इतकी

 ख. अ. त्ा प्रकारे...  आ. तसेच...  इ. तिीच...  ई. त्ाप्रमाणे...  उ. जणू...  ऊ. तेिढीच... 
ए. तततक्ा...  ऐ. तसा...

६. क. अ. १. करताना  २. करायला  ३. करण्ापूिणी  ४. करािा  ५. केल्याने
  आ. १. दते  २. वदल्यानंतर  ३. दणेारा  ४. दतेे  ५. द्ायचा
  इ. १. सांगण्ासाठी  २. सांगायला  ३. सांतगतलेल्या  ४. सांगताना  ५. सांगत  ६. सांगणे
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७. क. अ. राज्ाचे मुख्मंत्ी आज येथील आश्मातल्या अनाथ मुलांना िेट दणेार आहते. 
  आ. न्यायाधीिांनी विचारलेल्या प्रश्ांिर त्ाने काहीच उतिर वदले नाही. 
  इ. पुढच्ा मीवटगंसाठी मी काही सूचना करू इच्च्ते. 
  ई.  तुम्हाला नयोकरी द्ायची की नाही, याचा वनण्मय घेण्ामध्य ेतुमची अह्मता महत्ताची 

ठरेल. 
  उ. या बाबतीत आपल्याला लिकर काहीतरी वनण्मय घ्ािा लागेल. 
  ऊ. मंतत्महयोदय आज िाढत्ा महागाईिर िाषण करणार आहते. 
८. क. अ. कयोणीतरी ढकलून मला खड्डात पाडले.
  आ. पण िेिटी माझ ेओरडणे ऐकून तू लगेच येऊन मला िाचिलेस.
  ई. तुला िाढवदिसाला बयोलिायला विसरलयो म्हणून मला आईनं हकती ऐकिलं.
  उ. िांडी घासताना आमच्ा कामिाल्या बाई सारखी काचेची िांडी ियोडतात.
  ऊ. िूसंपादनाचे हकत्के प्रस्ताि शजल्ाभधकाऱयांनी अजूनही महापाललकेत लटकिले 

आहते.
  ए. सध्याच्ा व्यािसातयक युगातील स्पधगा माणसाचा मेंर् वबघडितात, असे संियोधन 

सांगते.
 ख.

पडणे उदा∘ पाडणे रंगणे रंगिणे 

िाचणे िाचिणे िुटणे ियोडणे

संपणे संपिणे बसणे बसिणे

ऐकणे ऐकिणे लागणे लािणे

लटकणे लटकिणे घडणे घडिणे

वबघडणे वबघडिणे उडणे उडिणे

उडणे उडिणे रडणे रडिणे

हसणे हसिणे पसरणे पसरिणे

झयोपणे झयोपिणे तुटणे तयोडणे

वपणे पाजणे विटणे िेडणे

तरणे तारणे वनघणे घालिणे

९. क. अ. काय / का / ना    आ. कधी / काय / ना / कधी    इ. काय / हकती / केिढी 
ई. कयोणी / कयोण / किी    उ. हकतव्यांदा    ऊ. ना / काय / की / की 
ए. का / कयोणत्ा    ऐ. कयोणी / किाला / काय / का    ओ. काय / कयोणापािी / का 
औ. हकतिं

१०. क. अ. (१) आशण  (२) तर  (३) तेव्ा  (४) अन्  (५) की  (६) हकंिा  (७) म्हणून  (८) पण  
(९) तरी  आ. (१) पण  (२) तेव्ा  (३) तर  (४) पण  (५) आशण  (६) पण  (७) कारण  (८) परंतु  
(९) जरी  (१०) तरी  (११) आशण  (१२) का  (१३) िा  (१४) तरी 
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११. 

उकळणे पाणी, चहा, काढा, र्ध, आमटी, िरण

चाळणे गहू, तांर्ळ, कडधान्य, मैदा, रिा

िेटणे अंडी, दही

कापणे िळे, ललंबू

िाििणे कणीस, मयोदक, इडली, ढयोकळा

मळणे कणीक

परतणे कांदा, िाजी, िात

हकसणे कैरी, सुके खयोबरे, काकडी, बीट, लाल ियोपळा, दुधी ियोपळा, गाजर

आटिणे र्ध, उसाचा रस, मािा, काढा

कालिणे मसाला, िरण-िात, आमटी-िात, कढी-िात, र्ध-िात

तमसळणे साखर, मीठ, केिर, हळद, गूळ, गरम मसाला पािडर

सयोलणे बटाट,े कांद,े िाटाणे, लसूण, केळे, पािट्ाच्ा िेंगा

मुरिणे मुरांबा, लयोणचे

खिणे नारळ

कुटणे िेंगदाणे, कडधान्य, िेलची

भिजिणे कडधान्य, पयोह,े साबूदाणा, तांर्ळ

शिजिणे िाज्ा, तांर्ळ

चचरणे िाज्ा (कांद,े बटाट,े टयोमेटयो, कयोलथंबीर, िेंडी इ∘)

तळणे पापड, पुऱया, कुरडया, िड,े िजी

पाखडणे धान्य (गहू, तांर्ळ, िाजलेले िेंगदाणे)

लाटणे चपात्ा, पयोळ्ा, पुऱया

उकडणे मूग, मयोदक, अळू िडी, कयोलथंबीर िडी, िेंगा, कंदमुळे (बटाट,े रताळे, अरबी)

ढिळणे िरण, आमटी

कुसकरणे चपाती, पयोळी, िाकरी

घयोटणे िरण, श्ीखंड

िाटणे मसाले, तमरच्ा, आलं-लसूण



उत्तरसंच

244    oesveµes ®eJJes®eeUerme

उलथणे पयोळी, िाकरी, डयोसा, घािण

धुणे िाज्ा, िळे, डाळ, तांर्ळ

घुसळणे ताक

तापिणे पाणी, र्ध

दळणे गहू, तांर्ळ, ज्वारी, बाजरी

कढिणे तूप, आमटी, कढण

आंबिणे इडलीचे पीठ, ढयोकळ्ाचे पीठ, शजलबीचे पीठ

िुरिुरणे कयोलथंबीर, मीठ, तमरपूड, साखर, हकसलेले खयोबरे

उपसणे पाणी, कडधान्य

गाळणे चहा, तूप, सूप 

वनथळणे धुतलेले पयोह,े धुतलेली कयोलथंबीर, धुतलेले तांर्ळ

थापणे थालीपीठ, िाकरी, िड्ा, िडे

ठेचणे तमरची, आलं-लसूण, खडा मसाला, सुंठ

१२. क. वनळसर  लालबुंद  लालसर  काळाियोर  काळातमट्  काळसर  वपिळसर  पांढरास्च्  
हहरिाकंच

 ख. अ. हलकंिुलकं   आ. कयोऱयाकरकरीत   इ. उरलंसुरलं   ई. ियोळ्ािाबड्ा 
उ. ह्ा वनळ्ािार   ऊ. वपिळीधमक

पाठ १
१. क. (इ. उिे) खेळ म्हटले की लहान-थयोर सि्यांनाच आनंद हयोतयो. लहान मुलांच्ा हाती 

(ऊ. उिे) खेळणे दतेाच तीही आनंदतात. खेळात प्रत्के जण आळीपाळीने आपली 
(अ. उिे) खेळी  करतयो. खेळ करणारा प्रत्के जण असतयो एक (१ आडिे) खेळकरी आशण 
एकमेकांबरयोबर खेळणारे सगळे असतात (२ आडिे) खेळगडी. स्तः (४ आडिे) खेळणे आशण 
जगाला (ई. उिे) खेळिणे दिेालाही आिडते. खेळांची रचना करून खेळायला लािणारा 
आशण स्तःही खेळणारा तयो  (आ. उिे) खेलळया आह.े ‘जीिन’ नािाच्ा खेळात िाग घेणारा 
प्रत्केजण एक  (३ आडिे) खेळाडू आह.े ह ेजग म्हणजे खेळण्ासाठी तयार केलेली एक 
(ए. उिे) खेळपट्ी आह.े हा आयुष्याचा खेळ आनंदाने खेळायला हिा, पण सि्मच माणसे 
(५ आडिे) खेळकर नसतात आशण (ई. उिे) खेळकरपणा नसेल तर आयुष्यच दुःखी हयोते.
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 ख.

१/अ.

खे ळ क री

ळी
इ.

खे

२/आ.

खे ळ ग डी

लळ

या
३/ ई.

खे ळा डू

४/उ

खे ळ णे ळ
ऊ.

खे

ळ
५/ए

खे ळ क र ळ

ि ळ र णे

णे प प 

ट्ी णा

२. क. ह ेततला अथगातच ततच्ा नातिांकडून कळलं हयोतं. ततला खेळातलं काही कळत नाही; त्ात 
ती रमत नाही. पण उत्ाहानं आशण जल्योिानं िारलेल्या िातािरणाचा संसग्म ततलाही टाळता 
येत नाही. त्ामुळे अधूनमधून ततच्ा बाल्कनीत चकरा चालू हयोत्ा. खेळापेक्षा तयो पाहणाऱयांचे 
िुललेले चेहरे पाहण्ातच ततला गंमत िाटत हयोती. नुकतंच चरौथं संपून पाचिं िष्म लागलेल्या 
धाकट्ा नातिाला त्ा गदणीत ियोधण्ाचा ततने थयोडा प्रयत्न केला, पण मग नाद सयोडून वदला.

 ख. जरी मला खेळातलं काही कळत नसलं आशण मी त्ात रमत नसले, तरी उत्ाहानं 
आशण जल्योषानं िारलेल्या त्ा िातािरणाचा संसग्म मलाही टाळता येत नाही.

 ग. अ. धाकट्ा नातिाला नुकतंच चरौथं संपून पाचिं िष्म लागलं हयोतं. त्ाला त्ा गदणीत 
ियोधण्ाचा मी थयोडा प्रयत्न केला. नंतर मी तयो नाद सयोडून वदला.

 आ. त्ानं िाजलेल्या दाण्ांचा तयोबरा िरला. त्ा तयोबरा िरलेल्या तोंडानं त्ानं ‘हुऽंऽ!’ 
म्हटलं, अंगठा उंचािून दाखिला. मग तयो लगेच िुर्मकन पळून गेला.

 घ. अ. नाद सयोडून वदला   आ. तोंडात टाकायची   इ. लयोटून घेतलेला   ई. उमगत जातील.    
उ. ओठ काढणं, गळा काढणं, हमसून हमसून रडणं   ऊ. गलबलून आलं, आिंढा तगळला   
ए. तयोबरा िरू   अॅ. ियोडणीला टाकले   ऐ. चाहूल लागली, अंगठा उंचािून दाखिून 
ओ. वटपेला पयोचला

३. क. म्हटल्या म्हटल्या   ख. शिजल्या शिजल्या   ग. पडल्या पडल्या   घ.  घेतल्या घेतल्या 
च. तमळाल्या तमळाल्या  छ. मातगतल्या मातगतल्या  ज. पडल्या पडल्या  झ. बसल्या बसल्या
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४. क. अडल्यापडल्याला   ख. वदल्याघेतल्याचा   ग. घडल्यावबघडल्याशििाय   
 घ. पडल्याझडल्या   च. थकल्यािागलेल्या
५. क.

बॅडतमंटन खेळताना मनिाचं मनगट दुखाितं. (२) आई ततला आठ वदिस िरिते. (१)

बॅडतमंटन खेळताना मनिाचं मनगट दुखािलं. (२) आईनं ततला आठ वदिस िरिलं. (३)

ख.

छयोटा जयेि अंधाराला घाबरतयो (१) आशण रडतयो. (१) मग आई त्ाला जिळ घेते. (१)

छयोटा जयेि अंधाराला घाबरला. (१) रडायला लागला. (१) मग आईने त्ाला जिळ घेतलं. (३)

ग.

वििालला वक्रकेटचा बटॉल लागतयो (२) आशण चक्कर येते. (२) मुलं त्ाला धरतात (१) 
आशण घरात आणतात. (१)

वििालला वक्रकेटचा बटॉल लागला (२) आशण चक्कर आली. (२) मुलांनी त्ाला धरलं (३) 
आशण घरात आणलं. (३)

घ.

विजय सामना शजंकतयो. (१) पदक घेण्ासाठी तमत् त्ाला व्यासपीठािर चढितात. (१)

विजय सामना शजंकला. (१) पदक घेण्ासाठी तमत्ांनी त्ाला व्यासपीठािर चढिलं. (३)

६. क. अ. हुरूप    आ. स्ायू    इ. बळकट    ई. आपसूक    उ. चयापचय    ऊ. वठसूळ 
 ए. पीळदार    अॅ. घाटदार    ऐ. सांधे    ओ. लयबद्ध    ऑ. पदन्यास
 ख. अ. नकारात्मक    आ. नाजूक, वठसूळ    इ. अखंवडत    ई. अवनयतमत    उ. बेढब 
 ऊ. रयोगी    ए. अयिस्ी
 ग. अ. हृदय – हृदयाचे आरयोग्य सुधारते   आ. पचन – चयापचय वक्रया सुधारते, चांगली 

िूक लागते   इ. सांधे – संभधिात हयोणे आशण हाड ेवठसूळ हयोणे ह ेटाळता येते   ई. िरीर – 
घाटदार हयोते, िारीररक क्षमता िाढते   उ. रक् – रक्दाब कमी हयोतयो, रक्ातील कयोलेस्रेटॉल 
आशण ट्ायग्ग्सराईडस् कमी हयोतात.  ऊ. मानशसक आरयोग्य – मनात सकारात्मक बदल 
हयोतयो, सुरशक्षततेची िािना येते, उत्ाह िाटू लागतयो.

११. क. लंगडी – पाठलाग करणे, हुलकािणी दणेे, लंगडी घालणे, दुसरा पाय न टकेिणे
 ख. हटॉकी – गयोल करणे, चेंडू िटकारणे, गयोल िाचिणे, चेंडू पास करणे
 ग. टवेनस – सवि्मस (आरंिखेळी) करणे, टयोला लगािणे, चेंडू परतिणे, िटका मारणे
 घ. विटी-दांडू – गल खणणे, टयोला लगािणे, विटी उडिणे, विटी झलेणे, ओलीसुकी करणे
१२.

क. टवेनस     बॅडतमंटन खयोखयो  खयोखयोसाठी  बॅट लागत नाही.

ख. पति े      बुद्द्धबळ हटॉकी  हटॉकी मैदानी खेळ आह.े इतर दयोन्ी बैठे खेळ 
आहते.

RMVSMLT
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ग. लंगडी      मुष्टियुद्ध कबड्ी कबड्ी आशण लंगडी सांलघक िारतीय खेळ 
आहते. 

घ. खझम्ा    लपंडाि िुगडी खझम्ा आशण िुगडी जास्त करून मंगळागरौरीचे 
स्तस्तयांचे खेळ आहते. लपंडाि लहान मुले 
खेळतात.

च. पयोहणे वक्रकेट िुटबटॉल पयोहणे- पाण्ातील खेळ. इतर दयोन्ी मैदानी 
खेळ.

१३.

खेळ १       खेळ २  खेळ ३ 

वक्रकेट खयो खयो कबड्ी 

षटकार 
ितक
संघ
मैदान 
बॅट
बटॉल  
बाद 
सामना 
ितक
झले 

पळती 
खयो
स्पि्म 
मैदान
लयोण
सामना 
संघ 
खुंट
पाठलाग
बाद

मैदान
श्वास 
चढाई 
स्पि्म
सामना
संघ
बाद

१४. क. िायदा X गैरिायदा  ख. िापर X गैरिापर  ग. समज X गैरसमज  घ. सयोय X गैरसयोय
१५. ख. ह्ा क्रीडाप्रशिक्षकाचं खेळािी  अतूट / उत्ट नातं आह.े घरात इतर कयोणाचीच 

साथसंगत नसल्याने, असलेल्या मयोजक्ाच खेळण्ांिी खेळायचं, हकंिा स्तःच िेगिेगळे 
खेळ ियोधायचे आशण एकटचं खेळायचं, असं त्ांचं बालपण गेलं. ‘खेळ िक् िरीरानंच 
खेळायचे नसतात, तर त्ात बुद्धी, कल्पकता, समज असं सि्मच असािं लागतं’, असं त्ांचं 
म्हणणं आह.े काही खेळ तर ते मनानंही खेळत असत. त्ात त्ांचे काल्पवनक तमत् आशण 
कल्पनेतलेच िाऊ आशण बहहणीही सामील असत. ह्ा खेळांनीच त्ांचं रम्य नसलेलं, हरित 
चाललेलं बालपण िाचिलं आशण खेळातून जगण्ातला आनंद ियोधण्ाची िाट दाखिली 
असं त्ांना िाटतं.

१६. क. अ.  समांतर = सम + अंतर   आ. सारासार = सार + असार   इ. शुिािीिगाद = शुि 
+ आिीिगाद

 ख. अ. विद्ा + आलय  = विद्ालय   आ. काय्म + आरंि = कायगारंि   इ. महत्त + आकांक्षा 
= महत्ताकांक्षा

१७. क. अ. नाद   आ. विविधरंगी   इ. मयोकाट   ई. पसरलेल्या   उ. बारीक   ऊ. मैतत्णीबरयोबर    
ए. हळुिार   अॅ. साठतील   ऐ. उचलणारी   ओ. न समजणाऱया
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पाठ २
१. क.

अ तमश्या आशण ‘पुरुषपणाची’ िािना 
ह्ांच्ािी वनगवडत म्हणी / िाक् प्रचार 

तमिीला पीळ दणेे, तमिी उतरिून ठेिणे, 
तमिी िादरली जाणे

आ तमश्यांचे िेगिेगळे प्रकार आकडबेाज, छपरी, ललंबू-वपळी, तलिार 
कट, हहटलर कट

इ शिरयोिूषण िापरण्ाचा मूळ हतेू उन्ापासून मस्तकाचे रक्षण करणे 

ई पागयोट ेहकंिा पगडी किी बनत असे? 
थयोडक्ात िण्मन

हातिर रंुद आशण पन्नास ते सव्ािे 
हात लांब असे िस्त / कापडी पट्ी 
िापरून पागयोट ेहकंिा पगडी शििली जाई. 
श्ीमंतांच्ा पगड्ा / पागयोट्ांना जरीचा 
काठ आशण सयोनेरी खझरतमळ्ा असत. 
सतिेत सिषोच्च पदािर असणाऱयांच्ा 
शिरयोिूषणांना झयोकदार वपसांची आशण 
हहऱयामयोत्ांची सजािट केलेली असे.

उ गांधी टयोपीचा जन् हयोण्ाआधी 
शिरयोिूषणांचे प्रचललत असलेले 
प्रकार

गंधि्म टयोपी, सािरकरी टयोपी, गडकरी 
टयोपी इत्ादी 

ऊ सि्यांकरता एकाच प्रकारची टयोपी 
बनिण्ामागचा महात्मा गांधींचा हतेू

सि्म धम्म, जाती-जमाती, पंथ एकाच 
समानतेच्ा सूत्ात बांधािेत हा गांधींचा 
हतेू हयोता. गांधी टयोपी ह ेत्ा हतेूचे प्रतीक 
हयोते. 

ए गांधी टयोपी किाचे प्रतीक बनली? वब्रवटि साम्ाज्ाला विरयोध आशण स्ातंत्र 
चळिळ ह्ांचे प्रतीक बनली. 

अॅ गांधी टयोपी िापरणाऱयांना सुरुिातीस 
कयोणत्ा प्रततवक्रयांना सामयोरे जािे 
लागले?

वब्रवटिांनी त्ांना नयोकऱया नाकारल्या, 
त्ांच्ािर लाठीमार आशण हले् केले, 
काठीने टयोप्ा उडिून त्ांचा अपमान केला 

 ख. अ. पगडी बनिण्ासाठी िापरण्ात येणारे कापड सुती हकंिा रेिमी आशण रंगीत असे.
  आ. महाविद्ालयांमध्य े इंग्जी शिक्षण घेणारे सुशिशक्षत िहरी हयोते. त्ांनी आपली 

मस्तके ज्ा नाना प्रकारच्ा टयोप्ांखाली झाकली त्ा टयोप्ा सुटसुटीत हयोत्ा.
  इ. गांधी टयोपीला त्ांनी स्ातंत्रलढ्ातले एक िस्त बनिले. ह ेिस्त प्रिािी हयोते.
  ई. ज्ानेश्वर, तुकाराम इ∘ संतानी महाराट्िाच्ा शजिेिर अिी अनेक प्रतीके खेळिली. ती 

प्रतीके समथ्म हयोती.
  उ. जनतेने गांधींच्ा कवििक्ीचा मानसन्ान केला. तयो मानसन्ान ययोग्य हयोता.
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 ग. विसाव्या ितकाच्ा सुरुिातीस जे चचत्पट आले त्ांत एका बाजूस व्यापारी दाखित 
असत. ह ेव्यापारी लयोिी आशण दुटि असत. त्ांचे तमत् असणारे जमीनदार श्ीमंत आशण 
कारखानदार धवनक असत. चचत्पटाचा मजूर असणारा नायक गरीब, कटिाळू, इमानदार 
असे आशण त्ाच्ासारख्ाच इतर मजुरांच्ा िल्यासाठी आशण न्यायासाठी तयो लढत असे.

 चचत्पटाच्ा नातयकेचे कपड ेसुंदर आशण िारी असत. ते कपड ेघालून नाच करणे, गाणी 
गाणे आशण नायकाच्ा प्रेमात पडणे ह्ा प्रकारच्ा िूतमका ततच्ा िाट्ाला येत.

 घ. रमशी – अ. – ३    आ. – १     इ. – २ 
 १. आपल्या तमिीला तूप लाित असे.  २. तमिीिर ताि दतेयोय.  ३. त्ाची तमिी उतरली
 िोपी – अ. – ३    आ. – १    इ. – ३ 
 १. टयोपी विरिेल ते सांगता येत नाही.  २. टयोपी उडितात  ३. टयोपी घातलीय.
२. क. अ. प्रिािांनी चालत्ा गाडीत चढू नये. आ. तुषार चािऱया मांजराजिळ जात नाही. 

इ. मयोकळ्ा माळािर विरायला मजा येते. ई. तरुणपणी आम्ही बारीक िुरिुरणाऱया पािसात 
विरायला जात असू. उ. ह्ा चचंचयोळ्ा, िेड्ािाकड्ा रस्तािरून म्हातारी माणसे किी 
जातील?

 ख. अ. िेड्ा  आ. उघड्ा  इ. िाबड्ा, हळव्या  ई. सािळ्ा, उंच, हुिार  उ. िुटक्ा                         
ऊ. बडबडी, माणूसघाण्ा                                                                                              

५. उिे – १. चमकी  २. साखळ्ा (अ.ि.)  ३. अग्िूल  ४. मयोहनमाळ  ५. तयोरड्ा (अ.ि.) 
६. बांगड्ा (अ.ि.)

 आडिे – १. चचंचपेटी  २. साज  ३. नथ  ४. डूल  ५. तन्णी  ६. कुड्ा (अ.ि.) 
७. कंबरपट्ा  ८. अंगठी

६. क. अ-१०  आ-६  इ-७  ई-३  उ-१  ऊ-९  ए-५ अॅ-८  ऐ-२  ओ-४   
 ख. अ-८  आ-१ / ४  इ- ५  ई-७  उ-६  ए-२  अॅ-१ / ४ 
 ग. अ-९  आ- ३  इ-१०  ई-७  उ-६  ऊ-४  ए-८  अॅ-२  ओ-१
 घ.

रिशेषि नाम रिशेषि नाम 

अ लांब िेणी, केस, दाढी ऊ कापलेले केस, दाढी, तमिी 

आ पायघयोळ धयोतर, साडी ए खयोट े दातगने 

इ घट् िट्क, कुडता, पँट अॅ विटके कपड े

ई आखूड सलिार, पँट, साडी ऐ जुनाट कपड,े दातगने

उ सैल िट्क, कुडता, पँट ओ आधुवनक कपड,े दातगने 

च. अ. मयोडली  आ. नेसेन  इ. घालतयो  ई. बांधला  उ. घालेन
छ. अ-४  आ-१  इ-५  ई-२  उ-३  ऊ-७  ए-६
ज.

अ १ पदर पसरला

आ २ पदराखाली घेतले 
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इ ३ पदरात बांधण्ाचा 

ई ४ पदराला गाठ मारली 

उ ५ पदरमयोड केलीस 

ऊ ६ पदरी ----- -- ---- ----  पडलं

ए ७ पदराला खार लागला 

८. क. अ. रमा + ईि     आ. अतत + अल्प     इ. िाग्य + उदय
 ख. अ. जनैक्     आ. अत्ािश्यक     इ. वनसगषोपचार

पाठ ३
१. क. आ. १. विनयोदबुद्धी   २. व्यगंचचत्ां   ३. विनयोदी   ४. मुखपृठिा   ५. मयोठमयोठ्या 
 ६. पररधान    ७. पाठलाग    ८. वनतम्मती   ९. प्रशसद्ध    १०. अडगळी  ११. गैरसयोय     
 १२. तंबयोरा    १३. वनरागस   १४. चंरिप्रकािा   १५. कल्पनािक्ी    १६. मजल्या  
 १७. पुतळा    १८. दृष्टिकयोन   १९. उणीि
 इ. ऐ.   उ.   आ.   ए.   ई.
२. क. शििाय साहहत्कारांना कविता रचण्ाचे जे वनयम हयोते ते काळजीपूि्मक पाळण्ाचे 

ओझहेी असे. / िर साहहत्कारांना पद्रचनेचे काटकेयोर वनयमही पाळणे िाग हयोते. 
ख. मानिी जीिनातल्या आशण स्िािातल्या विसंगतींमधून विनयोद जन् घेत असतयो ह्ाची 
कयोणाला कल्पनाही नसािी. / मानिी जीिनातल्या आशण स्िािातल्या विसंगतींमधून विनयोद 
जन् घेत असतयो ह्ाची तेव्ा कयोणालाही जाणीि नव्ती. ग. पण मयोकळे िातािरण, 
मयोकळी अभिव्यक्ी आशण प्रययोगिीलता यांना समाजमानसात स्ान असले तर विनयोद 
िुलतयो; सिक् आशण पररणामकारक हयोतयो. घ. मग वब्रवटिांनी बरयोबर आणलेली आपली 
िाषा आशण श्ीमंत साहहत् ह्ांच्ािी ओळख झालेल्या दिेी सुशिशक्षतांनी पुराणकथांऐिजी 
सियोितालच्ा समाजातील विसंगती पाहायला सुरुिात केली. च. त्ातून वनरुपययोगी आशण 
अन्याय्य रूढी जपणारा सनातनी िग्म त्ांच्ािर रागािला. छ. वदपिून टाकणारे िाषािैिि, 
कल्पकता, तीक्ष्ण आशण िेदक विनयोदबुद्धी असणाऱया राम गणेि गडकरींनीही नाटके, 
कविता, व्यष्क्चचत्,े टीकालेख, प्रहसने इत्ादी प्रकार हाताळले. ज. अिी ओळख नसलेले 
पण तरीही ज्ांच्ा साहहत्ात वठकवठकाणी दजवेदार विनयोद िापरलेला असतयो, असे अनेक 
लेखक महाराट्िाला लािले आहते.

४. क. अ. ... मनमयोकळं हसिेल असा विनयोद.    आ. ... िारीररक श्म करणाऱयांच्ा कटिप्रद 
आयुष्यासारखाच...    इ. ... त्ामागे अध्यात्म लपलेले असते, तसेच ...    

 ई. ... संत एकनाथांनी रचलेले आशण  आजही लयोकांना आिडणारे ...    
 उ. ... खरयोखरच त्स्त झालेल्या सुनांचे ...     ऊ .... व्यक् करण्ाची सयोय हयोते ...                                                                                       
 घ. आ. १. बायकयोला सयोडचचठ्ी वदली    २. तयो लगेच अरे ला कारे करू लागतयो     
 ३. दुद दैि ततच्ामागे हात धुिून लागले आह.े   ४. ती बयोलताना तारतम्य बाळगत नाही. 
 ५. िक्तांची जीि घसरते.
५. क. अ. १. कथा, स्िाि    २. प्रसंग, पयोषाख    ३. नाटक, िातािरण   ४. मन  
 ५. व्यष्क्मत्, कुटुबं  ६. चेहरा
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 ख. अ. हहतचचंतक    आ. सहानुिूती    इ. उपकारकतगा     ई. दुबणीण    उ. तटस्पणा 
 ऊ. कयोटी     ए. उदातिता     अॅ. साक्षात्ार     ऐ. थाप      ओ. तारतम्य  
६. क. अ. नव्याने    आ. एकदा    इ. हकत्केदा    ई. एकत्   उ. हजारदा  
 ऊ. एिढ्ात    ए. तेिढ्ात    अॅ. इतक्ात                                                                 
 ख. अ. मजेदार, मजेिीर    आ. हुिार    इ. विसंगत   ई. िसिा    उ. आनंदी 

ऊ. विरूप    ए. धातम्मक    अ ॅ. चचरतरुण   ऐ. गमतीदार   ओ. वििक्    ऑ. ज्ानी
७. क. अ. चांगले + असे   आ. ने + अन   इ. घाम + उळे
 ख. अ. काहीसे      आ. हकत्के       इ. प्रीत्थ्म
८.

द्व्य थणी सू प्र त र ल
बोचरा, िोकदार,

खोचक, मारममिक,

खेळकर, खोडकर,

चािि, झोंबिारा,

द्व्यरवी, ननरिमिष,

शाब्ब्दक, प्रसंगननष्ठ,

कुजकि, सयूक्ष्म,

तरल, प्रसन्न,

ििाळ, रतरकस,

बिबिीत, असभ्,

भेदक

क्ष्म िे सं कु ज क ट

वन वि्म ष द ग खयो च क

बयो च रा क वन ड झों ब णा रा

ठि क खे

टयो क दा र ळ ब

अ स भ् मा तम्म क ट

तत र क स चा र ब

प्र स न्न ि टी

िा द्ब्द क ट ट िा ळ त

पाठ ४
१. ग. अ. १. तुषारला    २. िैदहेीला  
२. ख. आ. १. न    २. ल्या   ३. त / मध्य े   ४. त / मध्य े   ५. ही / सुद्धा / दखेील  
 ६. समयोर    ७. साठी   ८. चे    ९. िर    १०. ल    ११. पेक्षा
अ.ॅ

१ िाचणे तयो िाचणारा, ते िाचणारे 
ती िाचणारी, त्ा िाचणाऱया
ते िाचणारे, ती िाचणारी

तयो िाचलेला, ते िाचलेले 
ती िाचलेली, त्ा िाचलेल्या 
ते िाचलेले, ती िाचलेली

२ झयोपणे तयो झयोपणारा, ते झयोपणारे 
ती झयोपणारी, त्ा झयोपणाऱया
ते झयोपणारे, ती झयोपणारी

तयो झयोपलेला, ते झयोपलेले 
ती झयोपलेली, त्ा झयोपलेल्या 
ते झयोपलेले, ती झयोपलेली
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३ करणे तयो करणारा, ते करणारे 
ती करणारी, त्ा करणाऱया
ते करणारे, ती करणारी

तयो केलेला, ते केलेले 
ती केलेली, त्ा केलेल्या 
ते केलेले, ती केलेली

४ हयोणे तयो हयोणारा, ते हयोणारे 
ती हयोणारी, त्ा हयोणाऱया
ते हयोणारे, ती हयोणारी

तयो झालेला, ते झालेले 
ती झालेली, त्ा झालेल्या 
ते झालेले, ती झालेली

५ जेिणे तयो जेिणारा, ते जेिणारे 
ती जेिणारी, त्ा जेिणाऱया
ते जेिणारे, ती जेिणारी

तयो जेिलेला, ते जेिलेले 
ती जेिलेली, त्ा जेिलेल्या 
ते जेिलेले, ती जेिलेली

६ येणे तयो येणारा, ते येणारे 
ती येणारी, त्ा येणाऱया
ते येणारे, ती येणारी

तयो आलेला, ते आलेले 
ती आलेली, त्ा आलेल्या 
ते आलेले, ती आलेली

७ जाणे तयो जाणारा, ते जाणारे 
ती जाणारी, त्ा जाणाऱया
ते जाणारे, ती जाणारी

तयो गेलेला, ते गेलेले 
ती गेलेली, त्ा गेलेल्या 
ते गेलेले, ती गेलेली

८ उरणे तयो उरणारा, ते उरणारे 
ती उरणारी, त्ा उरणाऱया
ते उरणारे, ती उरणारी

तयो उरलेला, ते उरलेले 
ती उरलेली, त्ा उरलेल्या 
ते उरलेले, ती उरलेली

९ ललहहणे तयो ललहहणारा, ते ललहहणारे 
ती ललहहणारी, त्ा ललहहणाऱया
ते ललहहणारे, ती ललहहणारी

तयो ललहहलेला, ते ललहहलेले 
ती ललहहलेली, त्ा ललहहलेल्या 
ते ललहहलेले, ती ललहहलेली

१० वपणे तयो वपणारा, ते वपणारे 
ती वपणारी, त्ा वपणाऱया
ते वपणारे, ती वपणारी

तयो प्ायलेला, ते प्ायलेले 
ती प्ायलेली , त्ा प्ायलेल्या 
ते प्ायलेले, ती प्ायलेली

११ गाणे तयो गाणारा, ते गाणारे 
ती गाणारी, त्ा गाणाऱया
ते गाणारे, ती गाणारी

तयो गायलेला, ते गायलेले 
ती गायलेली, त्ा गायलेल्या 
ते गायलेले, ती गायलेली

१२ जगणे तयो जगणारा, ते जगणारे 
ती जगणारी, त्ा जगणाऱया
ते जगणारे, ती जगणारी

तयो जगलेला, ते जगलेले 
ती जगलेली, त्ा जगलेल्या 
ते जगलेले, ती जगलेली

१३ अनुििणे तयो अनुििणारा, ते अनुििणारे 
ती अनुििणारी, त्ा अनुििणाऱया
ते अनुििणारे, ती अनुििणारी

तयो अनुििलेला, ते अनुििलेले 
ती अनुििलेली, त्ा अनुििलेल्या 
ते अनुििलेले, ती अनुििलेली
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१४ दणेे तयो दणेारा, ते दणेारे 
ती दणेारी, त्ा दणेाऱया
ते दणेारे, ती दणेारी

तयो वदलेला, ते वदलेले 
ती वदलेली, त्ा वदलेल्या 
ते वदलेले, ती वदलेली

१५ घेणे तयो घेणारा, ते घेणारे 
ती घेणारी, त्ा घेणाऱया
ते घेणारे, ती घेणारी

तयो घेतलेला, ते घेतलेले 
ती घेतलेली, त्ा घेतलेल्या 
ते घेतलेले, ती घेतलेली

१६ सांगणे तयो सांगणारा, ते सांगणारे 
ती सांगणारी, त्ा सांगणाऱया
ते सांगणारे, ती सांगणारी

तयो सांतगतलेला, ते सांतगतलेले 
ती सांतगतलेली, त्ा सांतगतलेल्या 
ते सांतगतलेले, ती सांतगतलेली

१७ िाजिणे तयो िाजिणारा, ते िाजिणारे 
ती िाजिणारी, त्ा िाजिणाऱया
ते िाजिणारे, ती िाजिणारी

तयो िाजिलेला, ते िाजिलेले 
ती िाजिलेली, त्ा िाजिलेल्या 
ते िाजिलेले, ती िाजिलेली

ऐ. १. विद्ाथणी : सर, माझा थयोडा गृहपाठ झाला आह,े थयोडा अजून राहहला आह.े
   शिक्षक : बरं. मग झालेला मला दाखि.
  विद्ाथणी : आशण राहहलेल्याचं काय करू?
  शिक्षक : राहहलेला तुझ्ा आई-बाबांना दाखि.
 २. तमत् : अरे, तू सुचिलेलं पुस्तक थयोडचं िाचून झालंय माझ,ं अजून बरंच उरलंय. 
  मी : बरं. मग िाचून झालेल्यािर चचगा करू. 
  विद्ाथणी : आशण उरलेल्याचं काय करू?
  शिक्षक : उरलेलं विसर आता.  
   ३.  शिक्षक : (मुख्ाध्यापकांना) सर, तुम्ही म्हणताय सि्म मुलांना शिक्षा करा. पण काहीच 

मुलं दगंा करतायत. काही जण िांत बसले आहते.
  मुख्ाध्यापक : बरं. मग िक् दगंा करणाऱयांना शिक्षा करा.
  शिक्षक : आशण िांत बसलेल्यांचं काय करू?
  मुख्ाध्यापक : िांत बसलेल्यांचं करौतुक करा.  
 ४.  नाट्गृहाचे व्यिस्ापक : ह ेबघा, सगळ्ाच प्रेक्षकांना हाकलता येणार नाही. त्ातले 

काही जणच ियोनिर बयोलतायत, बाकीचे तर िांतपणे नाटक पाहतायत.
  नट : बरं. मग िक् ियोनिर बयोलणाऱयांना हाकला. 
  नाट्गृहाचे व्यिस्ापक : आशण िांतपणे नाटक पाहणाऱयांचं काय करू?
  नट : िांतपणे नाटक पाहणारे राहू द्ा.   
 ५. मैत्ीण : नाही रे, माझी गयोटि ललहून नाही झाली अजून. बऱयापैकी सुचलं आह,े पण 

अजून बरंच सुचलं नाहीय.
  मी : बरं. मग सुचलेलं ललहून काढ ना आधी.
  मैत्ीण : आशण न सुचलेल्याचं काय करू?
  मी : न सुचलेलं सुचेल मग.
४. क. अ. वदक् + दि्मन = वदग ् + दि्मन  आ. वदक् + विजय = वदग ् + विजय 
 इ. आपद ्  + काल = आपत ् + काल
 ख. अ. जगदीश्वर    आ. सद्त्मन     इ. वपतृच्ाया   
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पाठ ५
१. क. अ-५  आ-७   इ-४   ई-८   उ-६   ऊ-१   ए-३ 
 ख. अ - सहािे ितक    आ - दहािे ितक    इ - बारािे ितक    ई - सयोळािेिीस ते 

सतरािेिीस    ऊ - सतरािेिीस ते अठरािेिीस    ऊ - एकयोशणसािे ितक
 ग. आ - साधारण सहाव्या ितकापासून    इ - साधारण दहाव्या ितकापासून
२. क. अ-६  आ-१०  इ-४  ई-१३  उ-१  ऊ-९  ए-१२  अ ॅ-५  ऐ-११  ओ-८  औ-७  अं-२  अः-३
 ख. अ-३  आ-५  इ-७  ई-८  उ-४  ऊ-१  ए-२  अॅ-६
 ग. अ-३  आ-१  इ-५  ई-६  उ-२  ऊ-८  ए-४  अ ॅ. ७ 
 घ. अ-४  आ-३  इ-२  ई-१   
 च. अ-४  आ-६  इ-५  ई-१  उ-२  ऊ-३
४. क. अ. ‘शिस्तीत बसा’ – आरामात बसा   आ. ‘शिस्तीत हयोऊ द्ा’ – घाई करू नका. 

सािकाि जेिा.   इ. ‘शिस्तीत बयोला’ – सािकाि बयोला.  ई. शिस्तीत सांगा – नीट सांगा
 ख. अ. मयोळे = खखळे  आ. उिारलेत = उिे राहहले आहते.  इ. यायलेत = यायला लागलेत    

ई. करायलेत = करायला लागलेत
५. क. अ. माळा-, माळ, माळ, माळ   आ. हार, हार  इ. गळ, गळाला   ई. मुका, मुका  

उ. शिरा-, शिरा, शिरा   ऊ. जागा, जागा, जागा   ए. जर, जर, जर   अॅ. दर, दर
 ख. अ. खणात, खण   आ. नाद, नाद, नादात   इ. गाठ, गाठ   ई. १. िरती २. िरतीच्ा 

उ. िार, िार
 ग. अ. १. कडा २. कडी   आ. १. घर २. घार   इ. १. चाळ, चाळिर २. चाळा 

ई. १. शिडात २. शिडी   उ. १. तार २. तारा   ऊ. १. ढग २. ढीग
 घ. ततन्ी ललंगांत असलेली सजीिांची काही नामे

पुललं्गी नामे ्रिीललंगी नामे नपुंसकललंगी नामे

अ. तयो – मुलगा ती – मुलगी ते – मूल 

आ. तयो – कुत्ा  ती – कुत्ी ते – वपलू्

इ. तयो – घयोडा ती – घयोडी ते – शिंगरू 

ई. तयो – बैल ती – गाय ते – िासरू  

उ. तयो – मेंढा ती – मेंढी ते – मेंढरू / कयोकरू 

ऊ. तयो – चचमणा ती – चचमणी ते – पाखरू 

 च.

नाम हरियापद

अ. िाट लािणे, िुटणे 

आ. दम दणेे, धरणे 
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इ. संधी साधणे, तमळणे

ई. माग्म काढणे, दाखिणे 

उ. बळी दणेे, पडणे 

ऊ. गंडा घालणे, बांधणे 

ए. पाय धरणे, ओढणे 

अ ॅ. िेळ येणे, साधणे

 छ.

अ. १. मी इतक्ा पररश्मांनी हा पत्तांचा बंगला बांधला. जयूनं एकच िंुकर मारली 
आशण माझ्ा सगळ्ा मेहनतीची िाट लािली.

 २. पुराच्ा लोंढ्ापासून िाचण्ासाठी लयोक िाट िुटले ततकड ेसैरािैरा धािू लागले.

आ. १. नव्या िाळेतली मुलं मला सारखी छळत हयोती. िेिटी माझ्ा बाबांनी त्ांना असा 
दम वदला की त्ांनी परत मला छळण्ाचा विचारही केला नाही.

 २. रडणाऱया बाळाला आई म्हणाली, “जरा दम धर सयोन्या, िात शिजत आलाय.”

इ. १. कयोणी नसल्याची संधी साधून चयोर घरात शिरला.
 २. घरात कयोणीच नव्ते. चयोराला चांगलीच संधी तमळाली.

ई. १. ह्ा कठीण पररस्स्तीतून माग्म काढण्ासाठी मला तुमची मदत लागेल.
 २. तुम्ही दाखिलेल्या मागगािर मी नक्कीच चालेन.

उ. १. बळी दणे्ाची प्रथा बंद करण्ासाठी त्ा समाजसेिकाने खूप प्रयत्न केले.
 २. मी माझ्ाकडून खूप प्रयत्न केले, पण माझ्ािर विश्वास न ठेिता गािकरी 

अंधश्दे्धला बळी पडले.

ऊ. १. त्ा वितिसंस्लेा खूप मयोठा गंडा घालून त्ाने परदिेी पलायन केले.
 २. महिेनं आता गानमहषणी बाळमहाराजांचा गंडा बांधला आह.े

ए. १. पररस्स्तीला िरण जाऊन िेिटी मला माझ्ा िैऱयाचेच पाय धरािे लागले.
 २. मला मदत करणार नसिील तर वनदान माझ ेपाय ओढू तरी नकयोस.

अ ॅ. १. िेळ आली की मी तुला सगळे सांगणारच आह.े तयोिर जरा कळ सयोस.
 २. आई-बाबा घरात नव्ते. तीच िेळ साधून मी हळूच फ्ीजमधलं आईसक्रीम 

खालं्.

 ज.

अ. समान X असमान अा.  पराशजत X अपराशजत

इ. पूण्म X अपूण्म ई. रयोजगारी X बेरयोजगारी 
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उ. ययोग्य X अययोग्य ऊ. खूि X नाखूि

ए. इमानी X बेइमानी अ ॅ. िांत X अिांत 

एे. पिगा X बेपिगा अयो. िाजिी X गैरिाजिी

 ऑ. विरयोध X वबनविरयोध अरौ. मंजूर X नामंजूर

अं. व्यिहार X गैरव्यिहार अ:. इज्जत X बेइज्जत

 झ. अ. प्रिाि, अिािाच्ा, वनिाि     आ. स्स्त, मस्त, भिस्त  
        इ. प्रचललत, स्यंचललत, विचललत    ई. अक्कल, िक्कल, टक्कल, नक्कल
६. सुमारे पािणेतीनिे िष्यांपूिणी एक मयोठा मुत्द्दी महाराट्िात हयोऊन गेला. नाना िडणीस त्ाचं 

नाि. त्ाच्ा हुिारीबद्दल बऱयाच गयोटिी प्रशसद्ध आहते. त्ातलीच ही गयोटि.
 एकदा पुण्ाच्ा दरबारात एक बाहरेगािचा ब्राह्मण आला. त्ाला पुष्ळ िाषा बयोलता येत 

हयोत्ा आशण प्रत्के िाषेिर त्ाचं एिढ ंप्रिुत् हयोतं, की त्ाची मातृिाषा कुठली ह ेसांगता 
येणं अिघड हयोतं. त्ानं दरबारातील लयोकांना आव्ानच वदलं, ‘माझी मातृिाषा ओळखा!’ 
अनेकांनी प्रयत्न केला, पण त्ांना जमलं नाही. अखेर नाना िडशणसानं ते आव्ान स्ीकारलं, 
की ‘चयोिीस तासांत तुमची मातृिाषा कुठली ते सांगतयो’. 

 क. नानानं त्ा ब्राह्मणाला आपल्या घरी राहायला बयोलािलं. त्ाच्ािी आडव्याततडव्या खूप 
गप्ा मारल्या. तयो ब्राह्मण अथगातच खूप सािधपणं उतिरं दते हयोता. अखेर रात्ी झयोपायची 
िेळ झाली. ब्राह्मणाचा वबछाना आपल्या िेजारीच घालायची नानानं सयोय केली हयोती.

 मध्यरात्ी नाना उठला. िेजारचा पाहुणा गाढ झयोपलाय अिी त्ानं खात्ी करून घेतली 
आशण थंड पाण्ाचा एक लयोटा त्ाच्ा अंगािर ररता केला!

 पाहुणा कयोकलत उठला. नानानं त्ाची क्षमा मातगतली आशण घरातल्या मांजरानं चुकून पाणी 
सांडलं असं सांतगतलं. त्ाला निी िस्त ंि वबछाना दऊेन परत झयोपिलं.

 दुसऱया वदििी दरबारात नानानं पाहुण्ाला सांतगतलं, ‘तुमची मातृिाषा कानडी आह.े’ 
नानाचा अंदाज बरयोबर असल्याचं त्ा ब्राह्मणानं कबूल केलं. नानानं त्ाची िाषा किी 
ओळखली?

 ख. रात्ी अचानक झयोपेतून उठल्यािर त्ा ब्राह्मणानं जे िब्द उच्चारले ते कानडी िाषेत हयोते.
 माणूस मनातल्या मनात विचार करायला जी िाषा िापरतयो ती त्ाची सिगात जिळची िाषा 

– बहुतकरून शजला आपण मातृिाषा म्हणतयो ती – असते.
७. क. िडिड, चुरचुर      ख. खरखर, कलकलाटामुळे -       ग. गडगडाट, लखलखाट   

घ. गडबड      च. बडबड
८. क. करमणूक  ख. िागणूक  ग. जपणूक  घ. ित्मणूक  च. वपळिणूक  छ. साठिणूक
९. क. मणाचं   ख. मनात   ग. घन   घ. घण   च. तण   छ. तन   ज. काना   झ. काणा  

ट. जण   ठ. जनात
११. क. अ. सम् + आप्त   आ. दुष् + प्राप्   इ. वनर् + अंकुि
 ख. अ. संचालन    आ. यियोधन    इ. सज्जन
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पाठ ६
१. क.

अ. स्ामी वििेकानंद ह्ांच्ा मितृतप्रीत्थ्म १२ जानेिारी रयोजी युिावदन साजरा केला 
जातयो. 

आ. राट्िीय विज्ानवदन २८ िेब्रिुारी रयोजी सर चंरििेखर िेंकट रमण ह्ांच्ा 
मितृतप्रीत्थ्म साजरा करतात.

इ. २७ िेब्रिुारी ह्ा वदििी मराठी िाषावदन किी विष् ूिामन शिरिाडकर ऊि्क  
कुसुमाग्ज ह्ांच्ा मिरणाथ्म साजरा करतात.

ई. डटॉ. सि्मपल्ी राधाकृष्न ह्ांची आठिण म्हणून ५ सप् ेंबरला शिक्षकवदन साजरा 
हयोतयो.

उ. जागततक पयगािरणवदन ५ जून रयोजी साजरा करण्ाचे संयुक् राट्िांनी ठरिले 
आह.े

ऊ. श्ीवनिास रामानुजन ह्ांची आठिण २२ वडसेंबरला गशणतवदन साजरा करून 
करतात.

ए. २९ ऑगस् हा वदिस हटॉकीपटू मेजर ध्यानचंद ह्ांच्ा मितृतप्रीत्थ्म क्रीडावदन 
म्हणून साजरा करतात.                                           

 ख. अ. पालिली  आ. नादािलेल्या  इ. धास्ताितात  ई. आययोशजले  उ. अभ्ासून 
ऊ. हाताळले  ए. ियोित

२. क. अ. सूड   आ. टिाळखयोर   इ. आपतिी   ई. सहनिील   उ. स्हेी
 घ. अ. गयोव्याचा चचत्पटमहयोत्ि   आ. सिाई गंधि्म महयोत्ि   इ. साहहत्संमेलन 

ई. मुंबईचा काळा घयोडा महयोत्ि   उ. जयपूर ललटिेस्   ऊ. नाट्महयोत्ि
३. क. अ. चक्रािणे, आ. हाताळणे, इ. गोंधळणे, ई. कंटाळणे, उ. मयोहरणे, ऊ. डागाळणे
 ख. अ. डागाळली, आ. चक्रािले, इ. हाताळलाय, ई. कंटाळते, उ. मयोहरली, ऊ. गोंधळली 

ग. अ. अंकुरले – तयो अंकुर – अंकुरणे  आ. पालिले – ती पालिी – पालिणे 
इ. डयोकािली – ते डयोके – डयोकािणे  ई. िुलारली – तयो िुलयोरा – िुलारणे 
उ. गंधाळले – तयो गंध – गंधाळणे  ऊ. दरिळे – तयो दरिळ – दरिळणे 
ए. सुखािले – सुख – सुखािणे  अॅ. आनंदले – तयो आनंद – आनंदणे 
ऐ. बहरले – तयो बहर – बहरणे  ओ. िळले – ते िळ – िळणे

 घ. अ. खूण करत हयोता  आ. इतक्ा लहान ियात इतक्ा जबाबदारीच्ा पदाचा तयो स्ीकार 
करेल असं ---  इ. िाजीला चांगली दहा तमवनट ंिाि द.े  ई. तुला इतकी पािलयोपािली 
ठेच लागतेय ----  उ. त्ा दयोन दुरािलेल्या तमत्ांची िेट घडिली.

४. क. अ. विरंगुळा    आ. िेत    इ. ताठ    ई. गाठ    उ. तऱहिेाईक
 ख. अ. घर, दही    आ. पाणी, िैर
 ग. अ. िीती, अस्स्, परकं, उपरं, उदास, भ्ालेलं मन   आ. सुखाच्ा आठिणींची चचत् े

काढते, सुंदर नाद ऐकते   इ. गोंड स्तस्तयांचे िास्तव्य पारव्याच्ा अितीिितीच्ा जंगलात 
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असते. ह्ा स्तस्तया वदिाळीत गात गात घयोळक्ाने गािात येतात. िरि लयोकांच्ा अंगणात 
गात गात समूहनृत् करतात. ह्ा ताठ, डरौलदार चालणाऱया, अभिमानी असतात. ह्ा स्तस्तया 
मनमुक्, आनंदी असतात. ह्ा िीक घेत नाहीत. आपल्या गाण्ातून आशण नृत्ातून त्ा 
आनंदाचे ि उल्ासाचे िाटप करतात.   ई. गोंड स्तस्तया लयबद्ध मंडलाकार नाचतात आशण 
साथीला ‘रीरीरी रीरीरी रीरीरी रीरीऽऽऽ’ असे समूहगानही गातात. त्ांचे पाय उत्ाहाने 
लथरकतात.   उ. ह ेआवदम संगीत. हुकंारणारी गद्म अरण् ेह ेसंगीत आमच्ा अंगणातच 
आणतात ि मन वनत्ाची लय सयोडून आपयोआप वनसग्मलय पकडते.

५. क. बरयोबर/समिेत/सह   ख. सहहत/सकट   ग. वनिी   घ. सह/समिेत/बरयोबर 
च. सिे/ बरयोबर    छ. संगे/बरयोबर    ज. सकट/सहहत    झ. बरयोबर/समिेत

६. ग. अ.ररौप् महयोत्ि   आ. (लग्) काय्म   इ. सुिण्ममहयोत्ि    ई. कायगाला   उ. षष्ट्यब्दीपू्तणी
 घ. अ. आले   आ. वक्रयाकम्म   इ. मनुष्य   ई. वनध्मन   उ. कयोहळा   ऊ. खूण करणे 

ए. चािणे   अॅ. दांडी मारणे
 च.

प्रसंग सि / उत्सि / समारंभ / 
मिोत्सि / सोिळा / कायमिरिम  

आयोणजत करिे / साजरा 
करिे 

अ चचत्पट महयोत्ि आययोशजत करणे / साजरा करणे

आ हयोळी सण साजरा करणे 

इ पररषद काय्मक्रम आययोशजत करणे

ई बक्षीस समारंि आययोशजत करणे

उ ईद सण साजरा करणे

ऊ काय्मिाळा काय्मक्रम आययोशजत करणे

ए नाताळ सण साजरा करणे

अॅ चचगासत् काय्मक्रम आययोशजत करणे

ऐ व्याख्ान काय्मक्रम आययोशजत करणे

ओ िाढवदिस समारंि / सयोहळा साजरा करणे

ऑ संगीत महयोत्ि / काय्मक्रम साजरा करणे / आययोशजत करणे

औ सुिण्म महयोत्ि साजरा करणे / आययोशजत करणे

७. क. अ. वन: + तेज    आ. तेज: + पुंज     इ. वन: + िळ
 ख. १. वनष्ाम   २. अधःपतन   ३. वनश्चल
८. क. अ. – १०   आ. – ३   इ. – १   ई. – ९   उ. – ४   ऊ. – २   ए. – ६   अॅ. – ५     

ऐ. – ८   ओ. – ७ 
 ख. अ. दातखीळ बसली    आ. स्तयोम माजिते, आि आणतात, खुिीच्ा उकळ्ा िुटत 
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इ. डरकाळी ियोडली, थरकाप उडतयो   ई. अपरूप िाटायचे   उ. धूम ठयोकली   ऊ. लाडीगयोडी 
लाित हयोती, मागणी करणार, खात्ी पटली

९. अ. पंवडत   आ. दवैनक   इ. उस्ताद   ई. डटॉक्टर   उ. वदनांक   ऊ. आपला / आपली 
ए. कैलासिासी   अ ॅ. ताजा कलम   ऐ. माननीय   ओ. प्रमुख िूतमका   ऑ. चचरंजीि 
सरौिाग्यकांशक्षणी   औ. कळािे लयोि असािा   अं. सप्रेम नमस्कार विनंती वििेष 
अः. उदाहरणाथ्म

१०. क. अ. पाचयोळा   आ. कुिीत  इ. लुसलुिीत   ई. चाहूल, झपेािले  उ. कयोिळ्ा
११. अ. – १   आ. – ६   इ. – ८   ई. – ३   उ. – ७   ऊ. – २   ए. – ४   अॅ. – ५
१२. अ. हहरिीगार झाडी   आ. िेडािाकडा रस्ता   इ. पांढरेशुभ् दात   ई. हलकािुलका आहार 

उ. काळावनळा गुडघा   ऊ. वपिळाजद्म साप   ए. वनम्ाशिम्ा वपझ्ा   अॅ. गयोरंगयोमट ंबाळ

पाठ ७
१. इ. १. गूढ, २. दुबळा, ३. तक्क संगत, ४. व्यक्, ५. प्रगती, ६. प्रेम, ७. िष्क्िाि, ८. राग, 

९. दे्षिािना, १०. िािना, ११. जवटल, १२. अपमान, १३. अन्याय. १४. िेदना, १५. सूड, 
१६. आनंदीआनंद, १७. दे्ष 

 ऊ. १. कोप : कयोपणे / कयोप हयोणे, कयोप करणे / कयोवपटि / कयोपाने इ∘   २. पे्रम : प्रेमी, 
प्रेमिंग / प्रेम करणे, प्रेम असणे, प्रेम िाटणे, प्रेमात पडणे, प्रेम उतू जाणे, प्रेम आटणे / 
प्रेमळ / प्रेमाने,  प्रेमपूि्मक इ∘,   ३. लोभ : लयोिी / लयोि सयोडणे, लयोि असणे / लयोिस / 
लयोिाने इ∘,   ४. उदासीनता : उदासी,  औदासीन्य / उदास िाटणे, उदासीनता घालिणे 
/ उदास,  उदासीन, उदासिाणा / उदासीनतेने इ∘,   ५. आनंद : आनंदणे / आनंद िाटणे, 
आनंद दणेे,  आनंद तमळिणे, आनंद विरणे, आनंद उतू जाणे / आनंदी, आनंदमय / आनंदाने, 
आनंदपूि्मक,  आनंर्न इ∘   ६. राग : रागराग / रागािणे / राग करणे, राग आिरणे, राग 
घालिणे, राग  तगळणे, रागािून राग ओसंडणे, राग उिाळून येणे, राग ओसरणे, राग 
थंड हयोणे, रागाने /  रागीट / रागाने, रागािून, रागारागाने इ∘   ७. रिोर : क्रयोधी / क्रयोध 
करणे, क्रयोध येणे /  क्रयोधाने इ∘   ८. गोड : गयोडी, गयोडिा / गयोडिा असणे, गयोडी लािणे, 
गयोडी लागणे / गयोडीने इ∘   ९. स्स्र : स्यै्म, स्स्रता / स्यै्म राखणे, स्यै्म तमळिणे, 
स्स्र हयोणे / स्स्रतेने इ∘    १०. अचभमानी : अभिमान / अभिमान िाटणे / अभिमानाने, 
अभिमानपूि्मक इ∘   ११. आग्रि :  आग्ह करणे, आग्ह धरणे, आग्ह टाळणे / आग्ही / 
आग्हपूि्मक, आग्हाने इ∘    १२. तडफड : तडिडाट / तडिडणे / तडिड हयोणे / तडिडून इ∘

१३. िाि : हाि असणे,  हाि सुटणे / हािरा, हािरट / हािेने इ∘   १४. िट्ट : हट् करणे, 
हट् सयोडणे, हट् धरणे, हट्  असणे, हट् पुरिणे / हट्ी / हट्ाने इ∘,   १५. इच्ा : इचु्क 
/ इच्च्णे / इच्ा िाटणे, इच्ा  बाळगणे, इच्ा सयोडणे, इच्ा करणे / ऐच्च्क / इचे्ने 
इ∘   १६. लाज : लाजणे / लाज  बाळगणे, लाज िाटणे, लाज काढणे, लाज असणे, लाज 
सयोडणे / लाशजरिाणे, लाजाळू, लाजरा, लाजरी / लाजून, लाजेने इ∘

५. ग. अ. १. बेदरकार   २. घाबरा झाला   ३. माझा वनिाि लागणार   ४. पायदळी 
५. झरणाऱया   ६. वनबर झाले   ७. सयोशिक   ८. अंधुकिा

६. क. अ. हयोय   आ. हयोय   इ. हयोय   ई. हयोय   उ. हयोय
 ख. अ. हयो की!   आ. हयोय हयो   इ. हयो की नाही?
 ग. अ. हयोच मुळी!   आ. हयोय की नाही?   इ. हयोय बाई   ई. ‘हयो’ला ‘हयो’   उ. हयो क्का! 
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पाठ ८
१. क. बालगीत   ख. बडबडगीत   ग. िष्क्गीत   घ. समूहगीत   च. सू्तत्मगीत   छ. समरगीत 

ज. युगुलगीत   झ. लयोकगीत   ट. कयोळीगीत   ठ. विरहगीत   ड. प्रेमगीत
२. क. िारूड,  ख. गिळण,  ग. विरहहणी,  घ. धृिपद,  च. कीत्मन,  छ. िजन,  ज. िात्वटका
३. क. विरहगीत   ख. बालगीत / बडबडगीत   ग. समरगीत   घ. िजन   च. िात्वटका 

छ. िािगीत   ज. गिळण
४. 

किीचे नाि िोपिनाि 

५. क. हरी, श्ीपती, अनाथनाथा, दिेा    ख. पापी-मती-श्ीपती, पाठी-दृटिी, येथे-अनंते  
६. ख. इथे,   बाळ,   चारा,   पाणी,   डयोक्ािरून,    िुर्मरकन् 
७. ५ – ३ – १ – ४ – २
८.

लहान माझी बाहुली                                                                                       
मयोठी ततची सािली                                                                                 
घारे डयोळे विरिीते                                                                                 
लुकुलुकु ही पाहते                                                                                
नकट ेनाक उडिीते                                                                                      
गयोबरे गाल िुगिीते                                                                                        
दांत कांही घासत नाहीं                                                                                                
अंग कांही धूत नाहीं

िात केला, करपुन गेला!                                                                          
पयोळ्ा केल्या, कच्चा झाल्या!                                                                            
िरण केले, पातळ झालें                                                                                   
तूप सगळे सांडून गेले
असे िुकेले नक्का जाऊ                                                                                     
थांबा करतें गयोड खाऊ
केळ्ाचे शिकरण करायला गेली                                                                          
दयोनच पडले दात                                                                                     
आडाचे पाणी काढायला गेली                                                                                  
धपकन् पडली आत!

९. क. ह्ा तीन ओळी असणाऱया काव्यप्रकाराला हायकू म्हणतात
 ख. माझ्ा लाडक्ा किीने मला िेट म्हणून वदलेले ह ेपेन माझ्ासाठी िार मरौल्यिान आह.े
 ग. ‘कविता’ असं ललहहलेल्या त्ा खयोक्ात तुला आिश्यक ती सि्म पुस्तकं सापडतील.
 घ. गेल्या आठिड्ात मी तुमच्ाकडून विकत घेतलेल्या ह्ा पुस्तकातील काही पाने कयोरीच 
       आहते.
 च. िक् कवितेच्ा िाषेतच बयोलणाऱया ह्ा मुलीचे बयोलणे बऱयाच लयोकांना कळत नाही.
 छ. अनेक पुरस्कार तमळिलेल्या ह्ा किीचे बहुतेक सि्म काव्यसंग्ह माझ्ाकड ेआहते.
१०. क. मनास येत   ख. मनात नक्कीच काहीतरी काळंबेरं आह.े   ग. मनातलं मनातच ठेितयो 

घ. दुखऱया मनािर िंुकर घालणं   च. मन मारत   छ. मनाला भिडलं   ज. मनाला लागतं 
झ. मनािर दगड ठेिून   ट. मन ... खातंय   ठ. मनाला मुरड घाल

११. १. विचारलं   २. ओरडली   ३. पुटपुटली   ४. बजािलं   ५. तणतणली   ६. हकंचाळली 
७. बयोलतेस   ८. खेकसली   ९. कुजबुजतंय   १०. दरडािलं   ११. कुरकुरली   १२. बयोलू 
१३. सांगू   १४. गरजल्या   १५. खडसािलं   १६. चीत्ारला   १७. म्हणाल्या

१२. क. आरडाओरडा   ख. शििाशििी   ग. धािाधाि    घ. मारामारी    च. चचडिाचचडिी   
छ. पळापळ    ज. ढकलाढकली   झ. चेंगराचेंगरी   ट. रडारड
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१३. क. कविता : करणे, गाणे, म्हणणे, ललहहणे, िाचणे, ऐकणे, रचणे, सु्रणे, जगणे, जुळिणे, 
उतरिणे, खरडणे

 ख. नाटक : करणे, ललहहणे, िाचणे, ऐकणे, रचणे, पाहणे, खरडणे, उतरिणे, बसिणे, पडणे, 
पाडणे, चालणे

 ग. िांडण : हयोणे, करणे, लािणे, ऐकणे, रचणे, पाहणे, तमटिणे, सयोडिणे, बघणे
 घ. गोंधळ : हयोणे, करणे, ऐकणे, घालणे, पाहणे, तमटिणे, बघणे, वनस्तरणे
१५. जबाबदारी, ओझ,ं धनुष्य, काम, शििधनुष्य (अनेक उतिरे िक्)
१६. क. कयोणीही   ख. कयोण – कधी – काय,  कयोण – कधी – किासाठी   ग. कयोणाची 

घ. कयोणाला   च. किाची
१७. क. मला  ख. माझा/माझी/माझ े  ग. तुझा/तुझी/तुझ े  घ. तुझ्ा   च. तुला   छ. मला   

ज. यासाठी   झ. आपले   ट. माझ्ा   ठ. तुला
१८. क. पडणे, वनमगाण हयोणे, सुटणे, सयोडिणे (अनेक उतिरे िक्)
२०. क. अ. िीळ   आ. स्चं्दी   इ. लंघणे   ई. लखलखते   उ. रडीचा डाि खाणे 

ऊ. अप्मणे   ए. आस्स्तक
 ख. अ – मी  आ. – तयो  इ. – मी  ई. – मी  उ. – तयो  ऊ. – तयो  ए. – मी  अॕ. – तयो

पाठ ९
३. जे ह्ा गयोटिी करतात त्ांना संस्कारी म्हटले, तर मग हीच माणसे अनेकदा स्तःच्ा 

घरातील कचरा काढून तयो घराबाहरे िेकताना, िेळीअिेळी िटाके ियोडताना वदसतात. 
जे असे िागतात त्ांना काय म्हणािे? जे साि्मजवनक स्च्तागृहात नीट पाणीही ओतत 
नाहीत, त्ांना काय म्हणािे? जे पान खाऊन जागयोजागी थुंकतात, त्ांना काय म्हणािे? जे 
रस्तात, शसनेमागृहात, नाट्गृहात, अगदी कयोठेही मयोबाईल ियोनिर मयोठमयोठ्याने बयोलून 
आपले खाजगी आयुष्य साि्मजवनक करतात, आशण लयोकांच्ा कानांिर अत्ाचार करतात, 
त्ांना काय म्हणािे? जयो रहदारीच्ा वनयमांचे पािलयोपािली उलं्घन करतयो, त्ाला काय 
म्हणािे आशण त्ाच्ा चुकीची जाणीि करून दणे्ाचा जयो प्रयत्न करतयो त्ाला ‘तुझ्ा बापाचा 
रस्ता आह ेका?’ असे जयो सुनाितयो, त्ाला काय म्हणािे?

४. क. हयोयबा    ख. हयोयबा    ग. हयो ला हयो करतयो    घ. हयोयबा    च. हयो ला हयो 
छ. हयो ला हयो करत    ज. हयोकार दतेे    झ. हयोयबा    ट. हयोयबा

७. ख. १. पदयोपदी   २. ततळमात्   ३. दुष्र   ४. दनैंवदन   ५. रिाना करणे   ६. डांबून 
ठेिणे  ७. अविरत   ८. वनगडीत हयोणे   ९. धुडगूस   १०. संकल्प सयोडणे   ११. अत्ल्प  
१२. िास्ति   १३. बहुसंख्   १४. आरंि   १५. दाहक   १६. िंचचत   १७. संिाद साधणे

 ग. समुपदिेक म्हणून ह्ा आवदिासी िागातील िाळेत मी कामाला सुरुिात केली त्ािेळी 
माझ्ा कामात पािलयोपािली अडथळे येणार आहते ह्ाची जराही कल्पना मला नव्ती. 
एक तर  िाळेतील बरेच शिक्षक ह्ा समुपदिेनाच्ा कल्पनेच्ा विरयोधात हयोते, त्ामुळे 
िाळेतील  सिगात अंधारी आशण िकास खयोली माझ्ा िाट्ाला आली. िाळेतील नाठाळ, 
व्रात्,  अभ्ास न करणाऱया मुलांना माझ्ाकड ेपाठिलं जाईल आशण मी त्ांच्ािी बयोलून 
त्ांचं  समुपदिेन करािं असं मला सांगण्ात आलं हयोतं. प्रत्क्षात ज्ा मुलांना िगगात 
सांिाळणं  शिक्षकांना अिघड / कठीण हयोई अिी मुलं माझ्ाकड ेपाठिली जात आशण पुढील 
तासिर  माझ्ा खयोलीत त्ांना कोंडून ठेिण्ात येई. त्ांच्ािर सतत पहारा करणं अिक्च 



उत्तरसंच

262    oesveµes yeeme<ì

हयोतं.  त्ांचा गोंधळ / त्ांची मस्ती मला वदिसिर सहन करािा / करािी लागे. त्ा 
मुलांपैकी  ज्ांच्ािी मी बयोलू िकले असते, अिा मुलांची संख्ा अत्तं कमी हयोती. िाळेत 
तिीही  समाजातील अिािग्स्त िगगातून आलेल्या मुलांची संख्ाच जास्त हयोती. त्ांच्ािी 
बयोलताना  त्ांच्ा रयोजच्ा जीिनातील खरी पररस्स्ती हकती चटके दणेारी / जाळणारी 
आह ेह्ाची  कल्पना मला आली. असं िरिरचं समुपदिेन करून ह्ांच्ा पररस्स्तीत काही 
सुधारणा  हयोणार नाही ह ेमाझ्ा लक्षात आलं, आशण म्हणूनच ही िाळेतली नयोकरी सयोडण्ाचं 
आशण  इथल्या िस्तीसाठी काम करणाऱया स्यंसेिी संस्िेी संलग् हयोण्ाचं / जयोडलं 
जाण्ाचं मी ठरिलं.

८. क. अ. – ३   आ. – ५   इ. – ८   ई. – १०   उ. – ४   ऊ. – १   ए. – ११ 
अ ॅ. – ७   ऐ. – ९   ओ. – ६   ऑ. – २

 ख. अ. तोंड काळं करिील   आ. तोंड सयोडते   इ. तयोिेच्ा तोंडी वदलेयस   ई. तोंडात 
मारून घेतलं   उ. तोंडघिी पाडलं   ऊ. तोंड िासून पाहत राहहले   ए. तोंडाला कुलूप 
लािलं  अ ॅ. तोंडाला पाणी सुटलं ऐ. तुझ्ा तोंडात साखर पडयो!   ओ. तोंडचं पाणी पळालं   
ऑ. तोंडात िेण घालतील

 ग. अ. लयोटणे, ढकलणे, टाकणे   आ. सापडणे, अडकणे, पडणे
 घ. अ. सापडू / अडकू / पडू   आ. लयोटलं / ढकललं / टाकलं   इ. लयोटण्ा- / ढकलण्ा- 

/ टाकण्ा-   ई. लयोटलं / ढकललं / टाकलं   उ. सापडलयोय / अडकलयोय / पडलयोय 
ऊ. सापडल्या- / अडकल्या- / पडल्या-

९. क. अ. घ्ायला हिी   आ. खायला हिं   इ. जमायला हिा   ई. करायला हिीस 
उ. द्ायला हिंस   ऊ. तमळायला हिी   ए. व्ायला हिा   अॅ. लागायला हिा   ऐ. वनघायला 
हिं

१०. क. अ. – ३   आ. – २   इ. – २   ई. – १   उ. – १   ऊ. – ३   ए. – ३   अ ॅ. – २   
ऐ. – ३   ओ. – १   ऑ. – १   औ. – ३   अं. – १

 ख. अ. बळेच बयोट हातात खुपसत गेले आशण करून टाकली सिय िेळीच तुझ्ा हातांना 
चाचपडण्ाची, दुसऱयाचे बयोट ियोधीत   आ. वनयमपूि्मक एक ठािीि ‘नाही’ दते राहहले,  
आपल्याला जे करािसं िाटतं ते िक्तयो करायचं नसतं असा दृढ संस्कार करेपयषंत 
इ. घराबाहरेच्ा अंधारातल्या बागुलबुिांच्ा गयोटिी सांगत राहहले, तुला स्तःलाच बागुलबुिा 
वदसू लागेपयषंत   ई. खेकसले मी तुझ्ािर – तुला एक जबाबदार िेकड स्ती बनिण्ाचं 
आशण माझा सांसृ्कततक िारसा तुझ्ापयषंत पयोचिण्ाचं माझ ंऐततहाशसक कत्मव्य मी पूण्म 
केलं हयोतं.

 ग. कडिे २ : रस्तािर दुडदुड धािताना फ्टॉकचा घेर पकडणाऱया तुझ्ा हातात तुला नकयो  
असताना मी बळेच माझ ेबयोट खुपसत गेले, आशण तुझ्ा हातांना दुसऱयाचे बयोट ियोधीत 
चाचपडण्ाची सिय िेळीच करून टाकली.

 कडिे ३ : पदर ओढीत तू हळूच केलेल्या प्रत्के मागणीस मी वनयमपूि्मक एक ठािीि ‘नाही’ 
दते राहहले, अन् मागे रेंगाळून रस्तात दुकानांच्ा पायऱयांिरून उड्ा मारत खखदळणाऱया 
तुला, तुझ्ा मनािर दृढ संस्कार करेपयषंत केिढ्ांदा ओरडत गेले, की जे आपल्याला 
करािंसं िाटतं, ते िक्तयो करायचं नसतंच.

 कडिे ४ : उिीर करून घरी आलेल्या तुला, मी तुला स्तःलाच बागुलबुिा वदसू लागेपयषंत 
घराबाहरेच्ा अंधारातल्या अनेक बागुलबुिांच्ा गयोटिी सांगत राहहले.

 कडिे ५ : अन् जेव्ा मी तुझ्ािर दबलेल्या आिाजात, असं पाय िाकून न बसण्ाबद्दल 
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खेकसले, तेव्ा मी तुला एक जबाबदार िेकड स्ती बनिण्ाचं आशण माझा सांसृ्कततक िारसा 
तुझ्ापयषंत पयोचिण्ाचं माझ ंऐततहाशसक कत्मव्य जिळजिळ पुरं केलं हयोतं.

११. क. १. हात – उगारणे, चालिणे, धरणे, मारणे, चयोळणे   २. धाक – घालणे, दाखिणे, 
असणे   ३. दात – विचकणे, दाखिणे, काढणे   ४. पापणी – लिणे, िडिडणे, हलिणे   
५. सिय – लािणे, सुटणे, लागणे

 ख. अ. १. हात उगारत  २. हात चालिािे  ३. हात चयोळत  ४. हात धरू  ५. हात मारला
  आ. १. धाक हयोता  २. धाक घातला हयोता  ३. धाक दाखिू
  इ. १. दात विचकायला  २. दात काढायची  ३. दात दाखिू
  ई. १. पापणी िडिडतेय  २. पापणी हलिली  ३. पापणी लिणे
  उ. १. सियी लािाव्यात  २. सिय लागायला, सिय ... सुटत
 घ. अ. धाक ... आह े  आ. िीती िाटते   इ. दरारा आह.े   ई. िय आह े  उ. घसका 

घेतलाय   ऊ. िचक नसेल   ए. धास्ती िाटते

पाठ १०
१. क. अ.

१. हक  २. ओ ढा ३. मा ५. प्र 

ना घ ३. का ठ ४. त   िा

१. झ रा ४. ना ला ५. डयो ह

६. िे ७. ड  ि

िा ७. ध ब ध बा ८. श्ा

६. उ स ळ णे के ि

९. ि ८. ध र ण

१०. ि ९. िा ि ११. बं १२. पू

र रा धा १२. ल ह र

१०. ग ळ ती ११. गा रा

 आ. १. पांचट   २. पाणीदार   ३. पाणथळ   ४. पाणलयोट   ५. मुसळधार   ६. खयोल 
७. उथळ   ८. वनतळ   ९. गढूळ   १०. वनसरडी

 इ. १. वनसरड े  २. पाणथळ   ३. उथळ   ४. पांचट   ५. गढूळ   ६. खयोल   ७. वनतळ   
८. मुसळधार   ९. पाणलयोट   १०. पाणीदार

 ई. १. मचूळ   २. िेिाळलेले   ३. शुद्ध   ४. तुंबलेले   ५. खारे   ६. गयोड े  ७. आंबट   
८. तुरट
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 उ. १. जगिर    २. कणिर, मनिर    ३. पयोटिर    ४. पानिर    ५. टीचिर,   हातिर  
ढीगिर, नखिर     ६. मूठिर, ओजंळिर    ७. आयुष्यिर    ८. तांब्ािर, हडंािर 
९. घटकािर    १०. क्षणिर     ११. घागरिर, मैलिर    १२. दिेिर    १३. घरिर 
१४. रात्िर    १५. वदिसिर

 ऊ. १. ढांगा    २. उजाड    ३. झझंािातात    ४. िारकत    ५. िजा झाली 
६. शजिािािाचे   ७. संगम     ८. साक्षीने    ९. उदय    १०. नेत्दीपक    ११. तीथ्मक्षेत्    
१२. घटका    १३. विसािा    १४. प्रतीक    १५. घयोषाने

३. क. अ. १. – ग.    २. – थ.    ३. – त.    ४. – ड.    ५. – ख.    ६. – ट.    ७. – ठ.    
८. – क.    ९. – ढ.    १०. – छ.    ११. – झ.    १२. – द.    १३. – घ.    १४. – च.    
१५. – ज.

४. क. अ. १. कारिार    २. घडी    ३. वनण्मय    ४. ययोजना    ५. बकाल    ६. हालचाल    
७. पके्क    ८. विचारी    ९. सहिाग    १०. दुष्ाळी    ११. िूजल    १२. पाझर 
१३. स्ापन    १४. खाजगी    १५. लयोकिाही    १६. िाताहत    १७. स्लांतर 
१८. बांध    १९. धूप    २०. पिनचक्की    २१. साठिण    २२. पािले    २३. ध्ययेिेड्ा 
२४. कायापालट    २५. लागिड    २६. मतिेद    २७. िातष्मक    २८. पूरक    २९. पालन 
३०. पाणीसमस्या

 ख. अ. झळा   आ. पायपीट   इ. व्यलथत   ई. बैठक   उ. मांडणी   ऊ. व्याप्ती 
ए. एकट्ादुकट्ाचं   अॅ. उजाड   ऐ. लयोकसहिाग   ओ. विचारविवनमय 
ऑ. लयोकचळिळीचं   औ. विस्तार

 ग. अ. १. चूक. (पाणी)   २. चूक (नळाला पाणी येत नाहीये.)   ३. बरयोबर   ४. चूक 
(कंुड्ांमधील रयोपटी िाळून गेली आहते.)   ५. बरयोबर   ६. चूक (सगळीकड ेपाण्ाची 
समस्या वदसत आह.े)

 च. अ.
  १. क. मुसळधार   ख. पूरस्स्ती   ग. पूरग्स्तांच्ा   घ. पथके
  २. क. िटका   ख. आस्ापने   ग. नुकसानीचा   घ. अंदाज   च. पाण्ाखाली 

छ. ओसरताच   ज. मयगादाही
  ३. क. हतबल   ख. ररौरि   ग. आघात   घ. केविलिाणी   च. मृत्मुुखी   छ. उद् ध्वस्त 

ज. अततिृटिीचे   झ. कानाडयोळा 
     ४. क. महाियंकर   ख. लचके   ग. थैमान   घ. अवनबषंध
     ५. क. िीषण   ख. मदतकाय्म   ग. आकडा   घ. विस्ावपत   च. आपतिी
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१. िास्तीय मराठी व्याकरण - मयोरयो केिि दामले

२. सुगम मराठी व्याकरण - मयो∘ रा∘ िाळंबे

३. तुमचे आमचे मराठी व्याकरण - श्ीपाद िागित

४. मराठी िब्दलेखनकयोि - यास्मिन िेख

५. िासकीय मराठी िब्दकयोि

६. अभिनि मराठी मराठी-इंग्जी पयगायिब्दकयोि – वि∘ िं∘ ठकार

७. महाराट्ि िब्दकयोि – दाते - किवे

८. विस्ताररत िब्दरत्नाकर – िा∘ गयो∘ आपटे

९. िालेय मराठी िब्दकयोि

१०. निनीत इंग्जी-मराठी िब्दकयोि

११. निनीत मराठी-इंग्जी िब्दकयोि

१२. बृहद् हहदंी कयोि

१३. telC
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