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. १) खाल+ल उतारा वाचून याखाल+ वचारले/या
वृ

आपले गु

नांची उ तरे 1लहा.

आहे त. न वाथपणा, परोपकार,

7

याग हे गण
ु व ृ ांपासून

शकावेत. ते आप या आरो याचीह# दखल घेतात. ते आप या उदरभरणाची काळजी
वाहतात. सद+पडशापासून ते कॅ.सरसार/या रोगांवर वन पतींपासून औषधे मळतात.
व ृ ांची मळ
ु े ज मनीत ओलावा ध न ठे वतात, तसेच व ृ ांमळ
ु े ज मनीची धप
ू थांबते,
पाऊस पडतो, थंडावा मळतो. या व ृ व ल#ंनी आपल# 8कती काळजी 9यावी, :याला
काह# सीमाच नाह#. नवनवीन ;कार<या व = न मतीकरता लागणारा धागा नमाण
कर>या<या ;8?येसाठ@, व ृ व ल#ंचीच आवAयकता

असते. Cहणजे आप याला

रं गीबेरंगी व =ांनी नटव>यात :यांचाच वाटा. आपले घरकुल उभे कर>यात आEण ते
फ नचरने सुशो भत कर>यातह# :यांचाच वाटा. केसात माळायला फुले दे खील
:यांचीच दे णगी. एवढे च कशाला, पा>यात बुडणाIया माणसाला मळणारा काठ@चा,
फळीचा आधार तोह# :यांचाच. ता पय काय? माणूस हा व ृ ां<या आधारा शवाय जगूच
शकत नाह# आEण असा हा आधारच तोडून टाकाचा? मग आपण जगायचे तर# कसे?
शर#रातून Jदयच काढून टाक यासारखे नाह# का ते? छे , छे ! असे करता कामा नये.
आप या उपकारक याLवर असा घाला घालणे यो य नाह#. हा घाला घाल>यासाठ@
लागणार# कुIहाड दे खील लाकडाचीच! Cहणजे व ृ
आजकाल जगात सव= भलेमोठाले व ृ

हवाच!
तोडून मोठमोठाले र ते, इमारती,

कारखाने उभार>याचा चंग आपण बांधला आहे . सावल# दे णारे हे व ृ

आता शहरांमधे

औषधालाह# सापडत नाह#त. खरं तर माणसे आEण झाडP पर परांवर अवलंबून आहे त.
माणसांचा उ<Qवास झाडांना उपयुRत आEण झाडांना जो वायू याSय तो माणसांना

केवळ ;ाण. शहरांमधील ;दष
ू णाचे ;माण झाडेच तर कमी क

शकतात. अशा :या

आप या म=ाला वाचवायलाच हवे.
. १ अ खाल+लपैक5 कोण याह+ दोन

नांची थोड9यात उ तरे 1लहा..

4

१. व ृ व ल# मानवाची कशी काळजी घेतात?
२. व ृ ांवर घाला घात यास काय घडेल?
३. माणसे आEण झाडे पर परांवर कशा ;कारे अवलंबून आहे त?
.१.. ब खाल+लपैक5 कोण याह+ एका

नाब<ल तुमचे वचार =य9त करा..

3

१. आज<या काळात मानव आEण व ृ वेल#ंचा संबंध सुधार>यासाठ@ तुCह#
कोणकोणते उपाय सच
ु वाल?
२. "झाडे तोडणे Cहणजे जणूकाह# शर#रातून Jदयच काढून टाकणे' या वाRयाचा
तुCहाला समजलेला अथ सांगा?
.२.. अ.. खाल+ल

नांची सुमारे ३० ते ४० शAदांत उ तरे 1लहा.(
.( कोणतेह+ २))

4

१. रघुनाथ माशेलकरां<या आईला काँYेस हाऊसजवळ काम का मळू शकले नाह#?
२. "रं ग साZह याचे' या नाZटकेत "कथा' आप याला त<या[वषयी कोणती माZहती
दे ते?
३. नरं जनला भडसावळP ग\
ु जींनी कशा;कारे मदत केल#?
४. ;वासवणनाची वै श_`ये कोणती ?
.२.. ब. खाल+ल

नांची सुमारे ५० ते ६० शAदांत उ तरे 1लहा.. ( कोणतेह+ २))

6

१. "माशेलकर, तुमची ऊजाशRती एक= करा, काह#ह# जाळता येईल'- या भावे
सरां<या स

यामागचा तुCहाला समजलेला अथ लहा.

२. "उ तम लेखक हो>यासाठ@ उ तम वाचक होणे आवAयक असते' या बाबतचे तुमचे
[वचार प_ट करा.
३. तुCहाला अ भ;ेत असलेल# आदश [वaयाbयाLची गण
ु वै श_`ये लहा.

.३.अ. खाल+ल
१. ' वeन क

नांची सुमारे ३० ते ४० शAदांत उ तरे 1लहा. (कोणतेह+ २)
साकार' क[वतेत कवीने पाZहले या

4

वeनाचे वणन तुम<या

शfदांत करा.
२. 'सीमेवर सै नक तैनात असतो Cहणून आपण सुरg त रहातो' या
[वधानाचा अथ तुम<या शfदांत

प_ट करा.

३. ‘सै नकांचे पाऊल िजjीचे असते’ या वाRयातून कव य=ी इंZदरा संत काय
सांगू इि<छतात?
.३.. ब. खाल+ल प यपं9तीचे संदभाFसGहत HपIट+करण करा. (कोणतेह+ १))

3

१. या हातांनी यं= डोलते
mमशRतीचे मं= बोलते
उaयोगाचे च? चालते
आभाळावर उ ?ांतीचा घुमवू या ललकार ।।
२. अशा असं/य Sयोतींची
तुoयामागून राखण,
द#नदब
ु pयांचे असे
तुला एकच औ ण।।
.३.. क खाल+लपैक5 कोण याह+ एका

नाचे ५०--६० शAदांत उ तर 1लहा .

3

१. qयु प ती कोशाचे काय प_ट करा?
२. 'काळानुसार भाषेत बदल होतात' हे [वधान उदाहरणासह प_ट करा.
.४.. अ कंसातील सूचनांनुसार उ तरे या.. ( कोणतेह+ १))
१. काका अ भषेक<या मागे धावत गेले. (वाRयातील सामा.यनामा<या [व\rद
लंगी शfदाचा पयाय वाप न वाRय प.
ु हा लहा.)
२. राघवला कामासाठ@ घर सोडावे लागले. राघवला खूप वाईट वाटले. (यो य
उभया.वयी अqययाचा वापर क न वाRय पु.हा लहा.)

2

३. राजाची कsतt सवदरू पसरल#. (वाRयातील नामे ओळखून ;कार लहा)
.४.. ब. कंसातील सूचनेनुसार बदल कLन 1लहा.. (कोणतेह+ १)

2

१. अ र कुलुपावरची अ रे उजेडात Zदसत असत. (वाRयाचा काळ ओळखून या
वाRयाचे वतमानकाल#न पांतर करा.)
२. नाटक सकाळी पाच वाजता आटोपले. (वाRयाचा काळ ओळखा आEण या
वाRयाचे भ[व_यकाल#न पांतर करा.)
३. मला नसग ह# एक क[वताच वाटते. (वाRयाचा काळ ओळखा आEण या
वाRयाचे भूतकाल#न पांतर करा.)
.४.. क.. कंसातील सूचनेनुसार बदल कLन 1लहा . (कोणते
ह+ १))
(

2

१. उ तम आरो यासाठ@ qयायाम करा. (वाRयाचा ;कार ओळखा आEण [वधानाथt
वाRयात

पांतर करा.)

२. पाचशे \पये ह#दे खील मोठ@ रRकम आहे . (वाRयाचा ;कार ओळखा आEण
नकाराथt वाRयात

पांतर करा.)

३. शाळे ची ह# वेळ आम<या सोयीची नाह#. (वाRयाचा ;कार ओळखून होकाराथt
वाRयात

पांतर करा.)

४. तुCह# डोळे मटावे. (वाRयाचा ;कार ओळखून ;Aनाथt वाRयात पांतर करा.)
.४..ड. खाल+ल सामा1सक शAदांचा योग ्य वNह कLन समास ओळखा.. (कोणते
ह+ १))
(
2

१. .याया.याय
२. पदोपद#
३. पंचारती
. ५.. खाल+लपैक5 कोणतेह+ एक प 1लहा (1लफाफा आव यक)

(5)

रोहन/राधा vचटणीस, xलॅ ट नंबर 3, zब डींग नंबर 2, सहजीवन सोसायट#,
कव|नगर, पुणे ४११०५२ हा/ ह# महारा_• [वaयुत मंडळ, [वभाग पुणे यांना प=
लहून वतःला आले या वीज zबला<या भरमसाठ रकमेची त?ार करणारे प=
लह#त आहे .
Tकंवा
भीमाशंकर अभयार>यात [व[वध प ी तसेच ;ाणी

नर# णासाठ@ सहल

आयोिजत करायची Cहणून सर वती [वaयामंZदर, सोलापूर या शाळे <या [व•ान
मंडळाचे ; त नधी या ना याने नीलम / नीरज कुलकणt अभयार>याचे वन े=पाल
यांना प= लहून अनुमती मागत आहे .

