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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------प्रश्न I ला खालीलपैकी कोणत्य़ाही एका त्रिषयािर त्रनबंध त्रलहा
1X5 =05
१) वाचन संस्कृती .
२) पयाावरण प्रदषू ण.
३) ऐततहातसक स्थळाना भेट.
प्रश्न II रा अ. खालीलपैकी कोणत्याही पाच प्रश्नांची एक त्रकंिा दोन िाक्यात उत्तरे त्रलहा 5X1 =05
४) म्हातारीने कोणाला दंडवत घातला ?
५) लष्करांच्या छावणीचा तळ कोणत्या गावी उभारण्यात आला होता ?
६) वीरराणी तकत्तरू चन्नम्मांच्या आई-वतडलांचे नाव तलहा.
७) वीरराणी राणी चन्नमाांचा एकननष्ठ सेनापती कोण होता ?
८) महाराष्रातील पतहल्या डॉक्टर स्त्रीचे नावं काय आहे ?
९) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म कोणत्या गावी झाला आहे ?
ब. खालीलपैकी कोणत्याही एका प्रश्नाचे सत्रिस्तर उत्तर त्रलहा .
१०) छत्रपती तिवाजी महाराजानी लष्कराला कोणकोणत्या सचू ना तदल्या आहेत ?
११) िाहू महाराजानं ी मोफत व सक्तीच्या प्राथतमक तिक्षणा तवषयी के लेले काया तलहा.

1X6 =06

क. खालीलपैकी कोणत्याही दोहोंचे सदं र्ग स्पष्टीकरण करा.

2X3 =06

१२) “ तवां पाखालेचें आख
ां ें हालीनलें ”
१३) “ इग्रां जाांच्या गळफासात मान अडकवनू घेण्यापेक्षा लढता लढता मेलेले काय वाईट ?”
१४) “ बरे च लोक प्लेगने मेले आनण या पोरालाच प्लेग का होत नाही ?”
प्रश्न III रा अ खालीलपैकी कोणत्याही पाच प्रश्नांची एक त्रकंिा दोन िाक्यात उत्तरे त्रलहा 5X1= 05
१५) सांत ज्ञानेश्वरानी ‘' पसायदान ’’ कोणासाठी मातगतले आहे ?
१६) तिवालय कोण बांधतात ?
१७) संसाराला किाची उपमा तदली आहे ?
१८) तवठ्ठलाच्या नामस्मरणाने किाचे पवात जळतील ?
१९) हसं पक्षी कोणाच्या हातात सापडतो ?
२०) गोफ किाचे प्रतीक आहे ?

ब. खालीलपैकी कोणत्याही एका प्रश्नाचे सत्रिस्तर उत्तर त्रलहा .
२१) “ सत्वर पाव गे मला’’ या भारुडातील प्रकटणारे रूपक स्पष्ट करा
२२) “ गोफ ’’ या कतवतेचा भावाथा तलहा.

1X6= 06

क. खालीलपैकी कोणत्याही दोहोंचे सदं र्ग स्पष्टीकरण करा.

2X3 =06

२३) “ दरु रताचें तततमर जावो । तवश्व स्वधमासयू े पाहो ।
जें जो वांछील तो तें लाहो । प्रातणजात ” ॥
२४) “ सहज भावाचा आत्मैक्य कूडलसगं मदेव एकच देव !”
२५) “ हसं - तहसं ा नच घडो तझ्ु या हातें ।
स्व-स्थळातें पावेन पक्षपातें ” ॥
प्रश्न IV था . खालीलपैकी कोणत्याही एका प्रश्नांचे सत्रिस्तर उत्तर त्रलहा .
२६) गावातील पोरानं ी बाबलला का मारले ? त्याची अवस्था किी झाली ?
२७) जैतनु बी तवषयी मातहती तलहा.

1X5= 05

प्रश्न V िा . अधोरेत्रखत शबदांच्या त्रिर्क्ती ओळखा.
२८) बाबल हा िांत स्वभावाचा मल
ु गा आहे.
२९) संत तुकारामानी अभंग तलतहलेले आहेत.
३०) रामाला खेळाची फार आवड आहे.
३१) बेळगावं हून कोल्हापरू ला गेलो होतो.
३२) गावात महापरू आला आहे.
३३) तवद्यार्थयाांनो ! आरोग्याची काळजी घ्या.

6X1= 06

