मराठी (१०९) [ Marathi ]

इयत्ता : बारावी

[ STD. XII ]

नमन
ु ा प्रश्न-पत्रिका:२०१९ – २०२० [Sample paper : 2019-20]
समय : ३ तास

एकूण अंक : ८०

सववसाधारण सूचना :

१. या प्रश्नपत्रिकेत - अ,ब,क,ड – असे चार ववभाग आहे त.

२. सवव ववभाग आवश्यक आहे त.

३. यथाशक्य सवव ववभागाची उत्तरे क्रमाने यावीत.

४. एका ववभागातील सवव प्रश्नांची उत्तरे क्रमानेच यावीत.

ववभाग : अ [आकलन]

प्रश्न १) पढ
व वाचा आणण त्याधारे ववचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे ललहा.
ु ील पररच्छे द लक्षपव
ू क

..... गेली काही वर्षे ‘मराठी’ची गरज कशी नाही याचा प्रचार येत आहे . ववशेर्षत: ववज्ञान

आणण वाणणज्य शाखांमधील ववद्यार्थयाांवर आणण पालकांवर ‘मराठी नको’ या मताचा प्रभाव
टाकण्यात आला आहे . पुढे तर प्रश्नच नाही ! भार्षेचा ककंवा साहहत्याचा वाराही लागू नये

अशीच व्यवस्था केलेली आहे . इयत्ता पहहलीपासून दहावीपयांत मराठीचा आग्रह धरलेला आहे ,
अकरावीपासून मराठी ववर्षय सोडला तरी चालेल अशी व्यवस्था केलेली आहे . हे योग्य नाही!
‘बी.एस्सी.’ व ‘बी.कॉम.’कडे जाणाऱ्या ववद्यार्थयाांना ‘मराठी साहहत्य’ घेण्याची संधीच

नाकारलेली आहे . बहुसंख्य ववद्याथी तंिज्ञान, अलभयांत्रिकी, वैद्यकशास्ि, व्यवस्थापनववद्या
या शाखांकडे जातात.त्यांच्या अभ्यासात भार्षाही नाही अन ् साहहत्यही नाही!

ही स्स्थती भार्षेच्या, साहहत्याच्या, संस्कृतीच्या, आणण मुख्य म्हणजे त्या ववद्यार्थयाांच्या

जीवनाच्या दृष्टीनेही चांगली नाही. सवव ववद्याशाखांमध्ये साहहत्य हा ववर्षय ठे वावा. मराठी,
हहंदी, गुजराती .. अशी कोणतीही भारतीय भार्षा ननवडण्याचा ववकल्प मुलांना द्यावा.

साहहत्य भावनेचा स्पशव घडवते, ववचारांना चालना दे ते. साहहत्य मानवी संवेदना जागवणारे

असते. जगातल्या जीवजंतुंववर्षयी आत्मीयता वाटणे, आपले व इतरांचे जगणे सुंदर करावेसे

वाटणे हा साहहत्याचा, कलांचा संस्कार असतो. अशा अनुभवांपासून आपल्याला, आपल्या
मुलांना तोडून टाकणारी लशक्षणपद्धती आपण चालवली आहे . ही बदललीच पाहहजे.

समाजात जनभावना समजून वागणारे चांगले कायवकते, कतवव्यदक्ष आणण सहृदय

अधधकारी, समाजातील आधथवकवगावचे भान असलेले डॉक्टर, न्यायासाठी झटणारे वकील,

मुलांची सवाांगीण उन्नती झाली पाहहजे यासाठी तळमळणारे लशक्षक-प्राध्यापक, आपल्या
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समाजाचा संतलु लत ववकास झाला पाहहजे असे समजणारे उद्योगपती,सगळयांना योग्य तो वाटा
लमळाला पाहहजे याकडे लक्ष दे णारे व्यापारी हे सगळे लोक आपल्याला हवे आहे त की नकोत ?
हवे असतील तर भार्षा-साहहत्य-कला यांपासन
ू मुलांना तोडू नका. केवळ ‘कररअर’ समोर ठे ऊन

मल
ु ांचे रुपांतर उच्चभ्रू आणण परात्म कामगारांमध्ये करून टाकत आहोत हे लक्षात घ्या.

भार्षा केवळ व्यक्तींमध्ये संवाद साधणारी नसते ! ती संस्कृतीची वाहक असते. अनेक

वपढयांच्या ज्ञानाचा, अनभ
ु वांचा त्यात संचय असतो. संस्कृती आपल्या मौणखक आणण ललणखत

साहहत्याच्या माध्यमातन
ू मूल्यांची अलभव्यक्ती करते. या मूल्यांमुळेच आपल्याशी आपली

ओळख होते. एकंदर ववश्वात आपले स्थान काय आहे ते समजते. अशा आपल्या भार्षेपासून दरू

करून आपण आपल्या मुलांना स्वत:ची ओळख करून घेण्याची संधी नाकारत आहोत.
प्रश्न १:अ) वाचलेल्या पररच्छे दाधारे योग्य पयावय ननवडून उत्तरे ललहा.
१) ववद्यार्थयाांच्या जीवनाच्या दृष्टीने हे चांगले नाही की .....

(३)

क] मराठी लशकता येत नाही.

ख] त्यांच्यावर संस्कार घडत नाहीत.

ग] त्यांच्या लशक्षणात भार्षा व साहहत्य नाही.

२) मल
ु ांच्या लशक्षणामागे केवळ ‘कररअर’चा दृष्टीकोन ठे वल्याने –
क] मुलांना जीवनात यशस्वी बनवतोय.
ख]मुलांना पगारदार गुलाम बनवतोय.

ग] मुलांना सहृदय व्यक्ती बनवतोय.

३) भार्षेच्या अभ्यासामुळे

.........

क] आपली स्वत:ची ओळख करून घेण्याची संधी लमळते.
ख] केवळ सवाांशी संवाद साधता येतो.
ग] केवळ कामगार बनवले जाते.

प्रश्न १ आ] पुढील प्रश्नांची २/३ वाक्यात उत्तरे ललहा.

१) उच्च लशक्षणात साहहत्याचा वाराही न लागू दे ण्याची व्यवस्था कशी केली आहे ?

२) भार्षा संवाद साधण्याबरोबरच संस्कृतीची वाहक कशी बनते

प्रश्न १ इ ) सववस्तर उत्तर ललहा.

?

१) साहहत्य–कलांच्या अभ्यासामुळे समाजजीवनावर कोणकोणते चांगले पररणाम

(२)

(२)

(३)

होतील ?

प्रश्न २) पढ
ु े हदलेली कववता वाचा आणण त्याधारे ववचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे ललहा.
अंधाराचे युग संपायला पाहहजे

गरीब आणण श्रीमंत
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यातील ही तफावत

यग
ु ायग
ु ाची अभेद्य लभंत

कोणीतरी फोडली पाहहजे.

सरस्वतीच्या आगमनासाठी

चारही कवाडे उघडली पाहहजेत

एकलव्याला न्याय लमळालाच पाहहजे

लक्ष्मी माि राजमागावनेच आली पाहहजे
खरं च काहीतरी व्हायला पाहहजे

मनामनात स्वप्नाळलेला कल्पनेचा तीर
प्रत्यक्षात गाठला पाहहजे

“तुला आहे , मला नाही” हे
सारं थांबलं पाहहजे

खरं च काहीतरी व्हायला पाहहजे.
प्रश्न २ अ) हदलेल्या कववतेच्या आधारे योग्य पयावय ननवडून अचक
ू उत्तर ललहा.
१) अंधाराचे युग संपावे यासाठी .........

(२)

क] हदवा लावावा.

ख] गरीब श्रीमंत यांतील अंतर कमी करावे.
ग] अधधकाधधक झाडे लावावीत.

२) ‘सरस्वती’साठी चारही कवाडे उघडली पाहहजेत, म्हणजे ....
क] सवाांना लशक्षण लमळाले पाहहजे .

ख] चारही मागावने व्यापार खल
ु ा व्हावा.

ग] सवाांना हवा व प्रकाश लमळावा.

प्रश्न २ आ) पुढील प्रश्नांची प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे ललहा.
१) संपत्ती कशी आली पाहहजे ?

(३)

२) कवीच्या मते काय थांबले पाहहजे ?

३) कशाचा तीर प्रत्यक्षात गाठला पाहहजे ?

ववभाग : ब [लेखन]
प्रश्न ३) पढ
ु ीलपैकी एका ववर्षयावर अंदाजे २५०/३०० शबदांत ननबंध ललहा.
१. अंधश्रद्धा : एक सामास्जक कीड

(१०)

२. स्िी : कुटुंबाचा आधार

३. साववजननक स्वच्छता : माझे कतवव्य
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४. हसणे म्हणजे मानवाला लमळालेले वरदान
प्रश्न ४ अ] संवाद – लेखन / वत्ृ त लेखन

शहरात राहणारा ववनू आणण गावाहून आलेला गणू हे दोघे लमि ‘पाण्याची कमतरता आणण
आपले कतवव्य’ या संबंधी बोलत आहे त. तुम्ही आपल्या कल्पनेने तो चालू असलेला संवाद

अंदाजे ७०/७५ शबदांत ललहा.

(५)

अथवा

ब] आपल्या महाववद्यालयाचा ‘दपवण’ या वावर्षवक अंकाचे प्रकाशन सुप्रलसद्ध कवी श्री. सलील
खरे यांच्या हस्ते झाले. याची बातमी तयार करा.

ववभाग : क [व्याकरण ]
प्रश्न ५ अ) कंसात हदलेल्या सूचनेप्रमाणे कृती करून वाक्ये ललहा. ( कोणतेही चार )
१] नतचा आवाज खप
ू सुंदर आहे .

(८)

[उद्गारवाचक वाक्य करा.]

२] तुकाराम धीट नव्हता. [ वाक्य होकाराथी करा.]

३] नतने पटणीची भाकरी केली. [कतवरी प्रयोग करा.]

४] तू आमच्या घरी जेवशील ? [ वाक्य वतवमानकाळात ललहा.]
५] मानसी गणणताचे पेपर सोडवते. [ कमवणी प्रयोग करा.]

६] दे शात ननवडणुका सुरु आहे त. [ वाक्य भववष्यकाळात ललहा.]

प्रश्न ५ आ) हदलेल्या पयावयांपैकी योग्य पयावय ननवडून उत्तर ललहा.
i) अधोरे णखत शबदाचे वचन बदलून ललहा.
१. माझ्या गावात प्राचीन मंहदर आहे .

[ कोणतेही दोन ]

क] आमच्या गावात प्राचीन मंहदर आहे .
ग] माझ्या गावात प्राचीन मंहदर आहे त.

२. ती फुलझाडांची रोपे होती.

क] ते फुलझाडाचे रोप होते.

ग] तो फुलझाडाचा रोप होता.

[२]

ख] माझ्या गावात प्राचीन मंहदरे आहे त.

ख] ती फुलझाडाची रोप होते.

३. बाबूरावांनी यंिमानवाला आज्ञा हदली.

क] बाबुरावांनी यंिमानवांना आज्ञा हदल्या.

ग] बाबूरावांनी यंिमानवाला आज्ञा हदल्या.

ख] बाबूरावांनी यंिमानवाला आज्ञे हदले.
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ii] पुढील वाक्प्रचारांच्या अथावचा योग्य पयावय ननवडा. [ कोणतेही दोन ]
१. पोटात कावळे ओरडणे.
क] पोटात खप
ू दख
ु णे.

२. तोंड भरून बोलणे.

क] खप
ू स्तुती करणे.

३. भाऊबंदकी असणे.

[२]

ख] भुकेने व्याकूळ होणे.

ग] खप
ू ककरककर करणे.

ख] खप
ू ननंदा करणे.

ग] अनत बोलणे.

क] भावाभावांत प्रेमाचे बंधन असणे.
ग] एकमेकांची काळजी घेणे.

ख] भावाभावांत भांडण असणे.

प्रश्न ५ इ)पुढे हदलेल्या शबदांचा कक्रयाववशेर्षण रूपाने अथवपूणव वाक्यात उपयोग करा.

[३]

प्रश्न ५ उ) हदलेल्या सूचनेप्रमाणे कृती करून उत्तरे ललहा. ( कोणतेही पाच )

[५]

क] मोकळे पणाने

ख] बरोबर

ग] हसत हसत

१. अननकेत तल्लख बुद्धीचा मुलगा आहे . ( वाक्यातील ववशेर्षण ओळखा.)

२. तुकारामला (पाहुणा)ने हसतच ववचारले. (कंसातील शबदाचे योग्य रूप वापरा.)
३. त्रबलीमोरा हे एक छोटे खानी गाव आहे . ( वाक्यातील ववशेर्ष नाम ओळखा.)
४. ती भडभडा बोलत होती. ( अधोरे णखत शबदाची जात ओळखा.)

५. मी बट
ु ाची लेस सोडण्याचा प्रयत्न केला. थंडीमळ
ु े मला ते शक्य झाले नाही.
(योग्य उभयान्वयी अव्यय वापरून एक वाक्य बनवा.)

६. आता आपण एक काम करू या. ( वाक्यातील सववनाम ओळखा.)

७. आकाशवाणी हे घराघरा( साठी / वर / पयांत) पोचलेले मध्यम आहे .
( हदलेल्या पयावयातन
ू योग्य पयावय वापरून वाक्य ललहा.)

८.सारा वगव शांत होता. ( अधोरे णखताचे भाववाचक रूप वापरून वाक्य ललहा.)

ववभाग : ड [ गद्य – पद्य ववभाग ]
प्रश्न ६ अ] पढ
ु ीलपैकी दोन प्रश्नांची सम
ु ारे ८० शबदांत उत्तरे ललहा.

१] सन
ू बाईंनी बाबरु ावांकडे कोणाववरुद्ध कोणत्या तक्रारी केल्या ?

(१०)

२] लेणखकेला मंब
ु ईचा समद्र
ु /चौपाटी यापेक्षा मरु
ु डचा समद्र
ु कसा वेगळा जाणवला ?
३] फ्रामरोझला त्याचे नंदनवन याच जीवनात कसे लमळाले ?
४] गंड
ु गळ
ु याच्या माळावर एका भत
ु ाचा जन्म कसा झाला ?

ब] पढ
ु ील प्रश्नांची प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे ललहा.
१] चीनी लशपायांनी डोग्रा जवानाला का मारले ?

[४]

२] अलभयंत्याच्या मते बाबुरावांच्या नातवासाठी कोणती चांगली भेट ठरे ल ?
३] लमस्टर उन्नीकृष्णन यांच्या पत्नीचे लोभस वेगळे पण कसे जाणवते ?
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४] रानडे पती-पत्नी मानसीच्या दहावीच्या पव
व यारीची एवढी दक्षता का घेत होते ?
ू त
प्रश्न ७ अ] पढ
ु ीलपैकी दोन प्रश्नांची सम
ु ारे ७०/८० शबदांत उत्तरे ललहा.

[८]

१] कवी कुसम
ु ाग्रजांनी ‘आवाहन’मधन
ू राष्रीय एकतेची भावना कशी व्यक्त केली आहे ?

२] कवनयिी शांता शेळके ‘राबण्याचा गाव नतला लग्नात लमळाला आंदण’ असे का
म्हणतात?

३] ववंदा करं दीकर यांच्या कववतेतन
ू संयलमत प्रेमभाव कसा व्यक्त झाला आहे ?
४] ‘उदास हे वाळलेले पुन्हा बहरतील मळे ’ असे कवीला का वाटते ?

ब] हदलेल्या पयावयांमधन
ू योग्य पयावय ननवडून उत्तर ललहा.
१] समरदे वता बोलावते आहे ........
क] शूर सैननकांना

ख] समरपुरच्या वारकऱ्यांना

(२)

ग] दे शवासीयांना

२] स्वप्नात मागे कुणी जल्लाद धावत आहे असे हदसले की, ......
क] तुला धावता येत नाही

ख] तुला ओरडता येत नाही.
ग] तुला गाता येते.

इ] पुढील काव्यपंक्तींचे संदभावसह स्पष्टीकरण ललहा. ( कोणतेही दोन)
१] नारळ कठीण हदसे | लभतरी खोबरें अरुवार |

(६)

तैसे साधच
ू े अंतर | बोधे वोसंडले ||

२] आला वपकाले बहार झाली शेतामधी दाटी

कसे वाऱ्यानं डोलती दाने आले गाडी गाडी

३] असा कसा मुकाच झालो ! चचाव केली नको नको ती;

हास्याच्या उठल्या लहरी, पण मनात लपले मनचे मोती.

४] आता या ववशाल औद्योधगक शहराच्या मयावदा
तुझ्याप्रमाणेच मलाही भासू लागल्याहे त छोट्या
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