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

 

                  सचूना :  

                1) हस्ताक्षर स्वच्छ व सबुक असाव े.         

                2) उजवीकडील अकं गणु दर्शववतात . 

                3) व्याकरणाचे सवश प्रश्न सोडववण ेआवश्यक . 

 

प्रश्न I. खालीलपैकी कोणत्याही एका विषयािर विबंध वलहा.                                                        1X10=10 

         १) पाणी अडवा, त्रिरवा, वाचवा. 

         २) हसा आत्रण त्रनरोगी बना. 

         ३) त्रवज्ञानाने केलेली प्रगती. 

         ४) ह ुंडाबळी: ज्वलुंत समस्या. 

         

प्रश्न II . अ.  खालीलपैकी कोणत्याही  पाच प्रश्नाांची एक ते दोन वाक्यात उत्तरे ललहा.               5 x1 =05 

       ५) दत्तािी त्र ुंदे यानी कुतुब ाहाला काय उत्तर त्रदले ? 

       ६) इुंग्रि सरकारने दोन मिली टोलेिुंग बराकी कोणासाठी बाुंधल्या होत्या ? 

       ७) ‘  ेरास सव्वा ेर ’ या नाट्यप्रवे ातील सव्वा ेर कोणाला म्हटले आहे ? 

       ८) सुंत कनकदासाुंच्या आई-वत्रडलाुंचे नाव त्रलहा. 

       ९) लेत्रिकेला भोपाळ तरे्फ कोणता परुस्कार देण्यात आला होता ? 

       १०) रामत्रसुंग व बिरुंग लििुी िाधवाच्या दरबारी कोण होते ?  

       ११) दादा पाटील कोणाला भेटायला गेले होते ? 

ब. खालीलपैकी कोणत्याही  एका प्रश्नाांचे सलवस्तर उत्तर ललहा.                                             1 x 6=06 

१२) महात्मा जोतीराव फुले यांनी र्तेक-यांच्या जगण्याचे केलेले वास्तव वचत्रण वलहा. 

१३) सुंत कनकदासाुंचे सामात्रिक त्रवचार त्रलहा. 

१४) दत्तािी त्र ुंदे व कुतुब ाहा याुंच्यातील यधु्दाचे वणषन त्रलहा.  

क. खालीलपैकी कोणत्याही  दोहोवर टीपा ललहा.                                                              2 x 4 =08 

१५) ‚ अत्रहुंसावतृ्ती ‛या त्रलळेचा भावाथष साुंगून त्रवचार स्पष्ट करा.  

१६) थेम्स नदी व भारतातील नद्या या सुंबुंधी त्रसुंधतूाई सपकाळ याुंचे त्रवचार त्रलहा. 

१७) लेत्रिका सधुा मतूी याुंनी स्मतृीत्रचनहाुंचा इत्रतहास दोन मलुाना कसा समिावनू त्रदला ते त्रलहा. 

१८) वीरमाता त्रििाऊ याुंचा िनम व बालपणी झालेले सुंस्कार त्रलहा. 

ड. खालीलपैकी कोणत्याही  दोहोंचे सांदर्ाासह  स्पष्टीकरण करा.                                            2 x 3=06 

१९) ‚ बाई : तरर कवणे कवण ुनागत्रवला.‛ 

       २०) ‚ एिादुं द:ुि त्रवसरण्यासाठी कामात हरवनू िाणुं त्रतच्यात मला त्रदसलुं ‛ 

२१) ‚ सोनयाचा तर त्रतला अगदी त्रतटकारा आह.े ‛ 

२२) ‚ तीळभर नेम चकुायचा नहाई हुं .‛ 

 



 

प्रश्न III . अ. खालीलपैकी कोणत्याही  पाच प्रश्नाांची एक ते दोन वाक्यात उत्तरे ललहा.              5 x1 =05 

२३)  सुंत ज्ञानेश्वराुंनी प्रथम कोणाला वुंदन केले आह े? 

२४) सुंत नामदेवाना कोणाच्या भक्तीची ओढ लागलेली आह े? 

२५) ‚ लेकुरवाळा ‛हा  ब्द कोणास उद्द ेनू वापरला आहे  ? 

२६) सुंत चोिामेळ्याला त्रवठ्ठलािवळ का येऊ देत नाहीत  ? 

२७) सुंत तुकारामाचा िनम कोणत्या गावी झाला आह े? 

२८) आनुंदी पक्ष्याची सषृ्टी क ाने भरलेली आहे ? 

२९) रबीच्या पेरणीसाठी नत्रवन काय करून घ्यावुं लागणार आह े? 

ब. खालीलपैकी कोणत्याही  एका प्रश्नाांचे सलवस्तर उत्तर ललहा.                                              1 x 6=06 

३०) महदुंबेच्या धवळ्यातून त्रदसनू येणारी रुत्रममत्रणच्या मनाची अवस्था त्रलहा. 

३१) ‚ सीतागीत ‛या कत्रवतेचा भावाथष त्रलहा. 

३२) महाराष्ट्राच्या स्वागताला कोणकोणत्या मानाच्या धत्रनणी आलेल्या आहते ते साुंगून त्याुंचे कायष त्रलहा. 

क. खालीलपैकी कोणत्याही  दोहोवर टीपा ललहा.                                                               2 x 4=08 

३३) नात्रयकेच्या सौंदयाषचे वणषन उपमाुंच्या आधारे त्रलहा. 

३४) ‚ मराठी माती ‛ या कत्रवतेतील मराठीचा गौरव त्रलहा. 

३५) ‚ आईची आठवण ‛ या कत्रवतेतील पोरकेपणाची वेदना त्रलहा. 

३६) कवत्रयिी बत्रहणाबाई चौधरी याुंचे सुंसारात्रवर्यीचे त्रवचार त्रलहा.   

 

ड. खालीलपैकी कोणत्याही  दोहोंचे सांदर्ाासह  स्पष्टीकरण करा.                                           2 x 3=06 

३७) ‚ काुं तीथे त्रियें त्रिभवुनी । त्रतये घडती समदु्रावगाहनीं । 

        ना तरी अमतृरसास्वादनीं । रस सकळ ‛ ॥ 

३८) झाड कररसी तरी तुळसीचेनी त्रमरे् । तुझ ेद्वारी वसे ऐसे करी ॥ 

३९) ‚ बा आनुंदी पक्ष्या देई । प्रसाद अपलुा मिला काही ॥ 

         िेणे मन ह ेगुुंगुन िाई । पे्रमाच्या डोही ॥ ‛  

४०) ‚पेरणी लाुंबली तर दणमयाला र्फरक पडतय, 

         येळला लई महत्व हाय .‛ 

प्रश्न IV. खालीलपैकी कोणत्याही  दोन प्रश्नाांची सलवस्तर उत्तर ललहा.                                     2 x 5=10 

४१) त्रवठ्ठलरावाुंची आई  ेतित्रमनीसाठी आक्रो  का करत होती ? 

४२) नायकाने केलेल्या त्रचत्त्याच्या त्र कारीचे घटना प्रसुंग वणषन त्रलहा. 

४३) नागा िमातीत असणा-या परुंपरा त्रलहा . 

४४) कुसा आत्रण यल्लाप्पा याुंच्या िीवनात झालेले पररवतषन त्रलहा. 

प्रश्न V अ.    खालील वाक्प्रचाराांच्या जोड्या जुळवा.                                                          1 x 5=05 

                       ‘अ’                                                ‘ब’ 

       ४५) त्रवडा उचलणे                                            पणूष पराभव करणे 

       ४६) धळू चारणे                                               प्राण अपषण करणे 

       ४७) कानाडोळा करणे                                       िपू कष्ट करणे 

       ४८) आह ती देणे                                              दलुषक्ष करणे 

       ४९) त्रिवाचे रान करणे                                      प्रत्रतज्ञा  करणे 

 



 

 

ब. खालील शबदाांचे लवरुध्दाथी शबद ललहा .                                                                        5 x1=05        

     ५०) ज्ञान.  

     ५१) िबाबदार 

     ५२) स्वकीय  

     ५३) तेिी 

     ५४) त्रनुंदा 

 

 क. खालील शबदाांचे समानाथी शबद ललहा .                                                                       5 x1=05 

     ५५) घर 

     ५६) ढग 

    ५७) राि 

     ५८)  हर 

    ५९) समदु्र 

 

 ड.     खालील इांग्रजी  शबदाांना पयाायी मराठी  शबद ललहा .                                                 5 x1=05 

    ६०) ब्रोकर 

    ६१) ड्रामा 

    ६२) सेल्समॅन 

    ६३) लेबर 

    ६४) मॅरेि 

   

इ)  कां सातील सचूनेनुसार वाक्यात बदल करा.                                                                    5 x1= 05 

    ६५) नागे  मुुंबईला गेला होता. ( काळ ओळिा ) 

    ६६) ( सई ) र्फार राग आला होता. ( सामानय रुप करा ) 

    ६७) मग बोणेबाइचीए गुुंरे्फत्रस चोरु नीगाला : ( प्रमाण मराठीत त्रलहा ) 

    ६८) मधनेू मनापासनू अभ्यास केला. त्याला हे य  त्रमळाले. ( सुंयकु्त वामय तयार करा) 

    ६९) तीने गाणे म्हटले. ( प्रयोग ओळिा) 

 

प्रश्न VI वा . खालील लवषयावर पत्र ललहा.                                                                        1 x5 =05 

   ७०) त्रिल्हास्तरीय त्रनबुंध स्पधेत प्रथम क्रमाुंक प्राप्त केलेल्या त्रमिाचे / मैत्रिणेचे अत्रभनुंदन करणारे पि त्रलहा. 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 



सावहत्य मंथि भाग १ 

( िील िकाशा )      BLUE PRINT OF QUESTION PAPER 

                        Sub : MARATHI                                 I Year PUC                     Year : 2022-23 

Subject Code No: 07                          Maximum Marks : 100                   Time : 03.15 hours 

 

अनु.नं. पाठाचे नांव ज्ञान आकलन उपयोजन कौर्ल्य  

 गद्य विभाग वस्तुवनष्ठ लघु दीघो व

स्तु

वनष्ठ 

लघु दीघो वस्तुवनष्ठ ल

घ ु

दी

घो 

वस्तुवनष्ठ ल

घ ु

दीघो ए.प्र. 

01 चक्रधरांची अवहसंावतृ्ती व ववनोदबुध्दी  ३   ४        ७ 
02 दत्ताजी वरं्दे यांचे वीरमरण व वीरवचन १     ६       ७ 
03 र्ेतक-यांची पररवस्थती १     (६)       ७ 
05 घार वहडंते आकार्ी  ३   (४)        ७ 
07 र्ेरास सव्वार्ेर (१) (३)           ४ 
08 नाव लौवकक संत-संत कनकदास १     (६)       ७ 
09 जेंव्हा आपला इवतहास आपण ववसरतो. (१)    ४        ५ 
10 वीर माता वजजाऊ १    (४)        ५ 
11 टारफूला १ (३)           ४ 
 सोडवावयचे / वदलेले ५/ ७ ६/ १२   ८/ १६ ६/ १८       २५/ ५३ 

 पद्य विभाग              

01 महदंबेचे धवळे      ६       ६ 
02 गुरु महात््य. १ (३)           ४ 
03 संत वाणी              
 अ) मनषु्य कररसी (१) ३           ४ 
 ब) ववठु माझा लेकुरवाळा  १            १ 
 क) हीन याती माझी देवा १            १ 
 ड) चंदनाचे हात पायही चंदन १            १ 
04 सीता गीत      (६)       ६ 
05 लटपट लटपट तुझे  चालणे.     (४)        ४ 
06 मराठी माती     ४        ४ 
07 आईची आठवण     (४)        ४ 
08 संसार     ४        ४ 
09 पंचारती      (६)       ६ 
10 आनंदी पक्षी (१) ३           ४ 
12 रबीची पेरणी १ (३)           ४ 
 सोडिाियचे /विलेले ५/ ७ ६/ १२   ८/ १६ ६/ १८       २५/ ५३ 

 स्थुल िाचि              

01 बदलते बोरगांव       ५      ५ 
02 पवहली वर्कार       ५(५)      १० 
04 देव घावला देव पावला       (५)      ५ 
 सोडिाियचे /विलेले       १०/२०      १०/२० 



टीप : `( ) कुं सातील गुण प्रश्नपत्रिकेतील असनू ते पयाषयी आहते 

                       प्रश्नपत्रिकेतील मळू गुण ;       १०० 

                                                                           प्रश्नपत्रिकेतील एकूण गुण   : १९६ 

 

 व्याकरण विभाग              

01 वनबंध            १०, 
(१०) 
(१०) 
(१०) 

४० 

02 वाक्प्रचार          १११११   ५ 
03 ववरुध्दाथी र्ब्द            १११११   ५ 
04 समानाथी र्ब्द           १११११   ५ 
05 इगं्रजी र्ब्द           १११११   ५ 
06 सामान्य रूप          १   १ 
07 काळ ओळखा          १   १ 
08 सांयुक्तवाक्य          १   १ 
 प्रयोग ओळखा          १   १ 
 प्रमाण मराठी र्ब्द          १   १ 
 पत्र लेखन            ५ ५ 
 सोडिाियचे /विलेले          २५/२५  १५/४५ ४०/७० 
              १००/ 

१९६ 


