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S.S.L.C. EXAMINATION
MODEL QUESTION PAPER

Subject - F. L. MARATHI (08M)
I.

Marks - 100

विभाग 'A' - गद्य पद्याांशािर आधाररत : एकूण गुण -67

खालील प्रश्ाांची उत्तरे प्रत्येकी एका िाक्यात ललहा.

11×1=11

1) सिवज्ञ म्हणजे कोण?
2) 'अ्ांत शक्ती परमेशिरु' हा पाठ कोणी ललहहला आहे ?
3) िसईिर कोणाचा अांमल होता?
4) दोघे भाऊ एकमेकाकडे कसे पाहत होते?
5) 'आई समजू् घेता्ा' या पाठचा िाङमय प्रकार कोणता?
6) आई िैताग्
ू आण्णाला काय म्हणायची?
7) ककराणा घराण्याचे सांस्थापक कोण?
8) गांगूबाईंचे न्ध् केंव्हा झाले?

9) प्रपांच बांध्ात आम्ही कसे बाांधले गेलो आहोत?
10) किी ्लृ सांहा्े कोणती काव्य रच्ा केली?

11) माहे रच्या अांगणात कोणकोणती झाडे आहे त?
II. खालील प्रश्ाांची उत्तरे ती् चार िाक्यात ललहा.

6×2=12

12) चचमाजी आपपाां्ी कोणता न्शचय केला?
13) "भज् आणण भोज् एिढां च तम्
ु हाला करता येत िाटतां"
सांदभावसह स्पष्ट करा.

14) तात्याांच्या घरी पांच-मांडळी का जमली होती? तात्याां्ी ककती
एकर जमी् कमािली होती?
15) ज्ञा्ेशिर कोणाशी बोलत आहे त? त्याां्ा कोण यािेसे िाटते?
16) पाहुणे कवितेतील आई शेिटी का गहहिरते?
17) "जाळणारा नतला सांसाराचा िणिा." सांदभावसह स्पष्ट करा.
III.

खालील प्रश्ाांची उत्तरे पाच सहा िाक्यात ललहा.
18) विद्येसाठी आांबेडकराां्ी कोणकोणते कष्ट घेतले?
19) पािसाळ्याचा हहशेब लेखका्े कसा घातला आहे ?

8×3=24

20) 'मदसव यनु ्य्' बद्दल माहहती द्या.

21) केशि मेश्राम याांच्या सायकल प्रिासाचे िणव् करा?
22) 'जरा तरी समज धरी अांतरी' असे किी का म्हणतो?
23) यशिांत कोणाकोणाचे गण
ु गा् करू इच्च्ितात? का?
24) 'कुसुमाग्रज' याांचा पररचय ललहा.

25) 'धरण' कवितेतील स्री च्या गरीब पररच्स्थतीचे िणव् करा.
IV. खालील प्रश्ाांची उत्तरे आठ दहा िाक्यात ललहा.

5×4=20

26) जाांभळीच्या झाडाबद्दल लेखकाच्या कोणकोणत्या आठिणी
आहे त?
27) पतीच्या न्ध्ा्ांतर हटटिां घेऊ् जाता्ा साविरीबाई्ा
कोणकोणत्या गोष्टी आठित होत्या?
28) 'या भारतात बांधुभाि' या कवितेचा आशय तुमच्या शब्दात
ललहा.

29) हहरव्या तण
ृ पात्याचा सत्कार का ि कसा केला?
30) पढ
ु ील कविता पण
ू व करा.

झोळी झाडाला ------------------

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

करती भज्

'B' विभाग - व्याकरणािर आधाररत :
V.

एकूण गुण -20

खाली हदलेल्या प्रश्ाां्ा चार पयावय हदलेले आहे त. त्यातील योग्य
उत्तर न्िडू् ललहा.

10×1=10

31) '्ेहमी दस
ु ऱयाां्ा मदत करा.' हे िाक्य या प्रकारचे आहे .
A) आज्ञाथी

B) विध्यथी

C) स्िाथी

D) सांकेताथी

32) 'सदै ि' ही सांधी या प्रकारची आहे .
A) स्िरसांधी

B) व्यांज्सांधी

C) विसगवसांधी

D) या पैकी ्ाही

33) यातील 'फूल' याला समा्ाथी ्सलेला शब्द हा आहे .
A) पुष्प

C) कुसुम

B) सुम्

D) रज्ी

34) 'काव्यामत
ृ ' या समासाचा विग्रह असा होतो.
A) काव्य आणण अमत
ृ
C) काव्यरूपी अमत
ृ

B) काव्याचे अमत
ृ

D) अमत
ृ असे काव्य

35) यातील कोणता शब्द पोतग
ुव ीज आहे .
A) लुगडे

C) ऑकफस

B) बटाटा
D) तूप

36) 'प्रत्येकाला अ्ुकूल पररच्स्थती येतच
े ' या अथावची ही
म्हण होय.

A) घरोघरी मातीच्या चल
ु ी

B)जेिी् तर तप
ु ाशी ्ाहीतर उपाशी

C) चार हदिस सासच
ू े चार हदिस स्
ु ेचे D) गाडीबरोबर ्ळ्याची यारा

37) 'सूयव पूिेला उगितो' या िाक्याचा काळ हा आहे .
A) रीती ितवमा्काळ

C) अपण
ू व ितवमा्काळ

B) चालू ितवमा्काळ
D) पण
ू व ितवमा्काळ

38) 'राजहां स' याचे स्रीललांगी रूप हे होय.
A) राजहां स

B) राजहां सी

C) राजहां लस्ी

D) राजहां लसका

39) 'तत
ृ ीया' विभक्तीचे प्रत्यय हे होय.
A) ्े, ई, शी

C) चा, ची, चे

B) ऊ्, हू्
D) ्ो

40) 'तो मल
ु गा प्रामाणणक आहे .' या िाक्यात प्रामाणणक या
शब्दाला हे चचन्ह िापरािे.

VI.

A) .

B) ;

C) ' ----------- '

D) " ----------- "

पुढील दो् पदाांचा सांबांध ओळखू् नतसऱया पदाशी जुळणारा शब्द
ललहा.

4×1=4

41) सौंदयव : भाििाचक ्ाम :: भारत :
42) पोललसाां्ी चोर पकडला : कमवणी :: बाळ रडत होता :
43) सदाचार × दरु ाचार :: सद्ितव्ी ×

44) ्ाटक ललहहणारा : ्ाटककार :: लोकाां्ा हसविणारा :
VII.

सच
ू ्ेप्रमाणे उत्तर ललहा.

3×2=6

45) 'दे िी दयािती दडविशी दासाची दुःु ख दशा दरू ' अलांकार
ओळखा लक्षण साांगा.

46) 'आजीच्या जिळी घड्याळ कसले आहे चमत्कारीक' गण
पाडू् ित्ृ त ओळखा.

47) पुढील िाक्प्रचाराांचा अथव साांगू् िाक्यात उपयोग करा.
i.

सांक्षेप दे णे

ii.

गयािया करणे
'C' विभाग - लेख् आधाररत

VIII.

एकूण गुण - 13

खालील पैकी कोणत्याही एकाचा कल्प्ा विस्तार ललहा.
48)

IX.

49)

1×3=3
i.

मरािे परी कीनतवरूपे उरािे

ii.

कठीण समय येता कोण कामास येतो

तम
ु च्या

िाढहदिसाचे

न्मांरण

दे णारे

पर

लमराला

/

मैत्ररणीला ललहा.

ककांिा

( कॉलेजमध्ये ) महाविद्यालयात प्रिेश लमळण्यासाठी प्राचायाां्ा
अजव ललहा.
X.

1×5=5

50) खालील पैकी एका विषयािर 15 ते 20 ओळी न्बांध
ललहा.

1×5=5
i.

राष्रीय एकात्मता

ii.

मल
ु गी िाचिा

iii.

माझ्या कल्प्ेतील आदशव गुरु लशष्य
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