K.S.S.E. BOARD BANGALORE.

S.S.L.C. EXAMINATION MODEL QUESTION PAPER
( REGULAR PRIVATE )

Subject - FIRST LANGUAGE -- MARATHI (08M)
Time - 3 hrs.

Total questions - 64

Total marks - 125

विभाग 'A' - गद्य पद्याांशािर आधाररत.
प्रश्न - 1. खालील प्रश्नाांची उत्तरे प्रत्येकी एका िाक्यात ललहा.

16×1=16

1) आांबेडकर कोणत्या ननयतकाललकाचे सांस्थापक होते?
2) आांबेडकराांनी दििसातील ककती तास अभ्यास केला?
3) ननरां जन बि
ु ाच्या मठात काकां ना काय म्हणत असत?
4) गल
ु जार याांचे नाि काय?

5) पक्षाघात थोडा बरा झाल्यािर फुल्याांनी कोणते अधिवट पस्
ु तक ललहन पणव केले?
6) 'दहमालयाची सािली' हे नाटक कोणी ललहीले आहे ?
7) उत्तम काांबळे च्या आईचे नाि काय?
8) उत्तम काांबळे ना रोज ककती भाकरी खायला लमळे ?
9) बेळगाि कााँग्रेस अधधिेशनाचे अध्यक्ष कोण होते?
10) गांगुबाई हनगलाांचे ननधन केंव्हा झाले?
11) विरदहणी म्हणजे काय?

12) रामिे िरायाच्या िरबारात असणाऱ्या तीन किी बांधच
ां ी नािे काय होती?
13) 'तलिार' हा शब्ि कशाला उद्देशन म्हटला आहे ?
14) िे श भक्ताचा धमव कोणता?
15) अमीर गरीब कसे राहािेत?
16) िेल कोठे चढते?
प्रश्न - 2. िोन तीन िाक्यात उत्तरे ललहा.

13×2=26

17) 'अनांत शक्ती परमेश्िरु' चे तात्पयव काय?
18) 'विद्या महासागरासारखी आहे ' म्हणजे काय?
19) िक
ु ानिाराला आश्चयव का िाटले?

20) राखीने दिलेले झाड का िाढत नसे?
21) केशि मेश्राम याांनी कोणता मनसुबा केला होता?

22) सावित्रीबाई चार िर्ावची झाली तें व्हा त्याांची आई काय म्हणाली?
23) उत्तम काांबळे च्या आईचा चेहरा गांभीर का झाला?
24) चाांगला शकन साांगण्यासाठी ज्ञानेश्िर कािळ्याला काय काय िे ऊ करतात?
25) लशशुपालाच्या रक्षणासाठी कोण कोण आले आहे ?

26) 'भगिांत भक
ु े ला भक्तीचा पाहुणा' सांिभावसह स्पष्ट करा?
27) समाजसेिक कोणत्या भािनेने सेिा करतात?
28) तरुण कसा असला पादहजे? का?
29) पथ्
ृ िीने तप कसे केले?

प्रश्न - 3. खालील प्रश्नाांची उत्तरे पाच-सहा िाक्यात ललहा.

10×3=30

30) लेखकाने काकां ना कामािरून काढन का टाकले?
31) लेखकाने छत्री ककती रुपयाला विकत घेतली? आपण छत्री िस
ु ऱ्यासाठी विकत घेतो
असे लेखक का म्हणतात?

32) खेड्यात रात्रही लिकर होते ि दििसही लिकर उगितो. असे का म्हटले आहे ?
33) तात्याांच्या घरात धस
ु फस का िाढली? त्यािर त्याांनी कोणता उपाय सुचविला?
34) गांगब
ु ाईंना कोणकोणत्या परु स्कार ि उपाध्याांनी सन्माननत केले?

35) माणसाला येणारी िख
ु णी आणण पाहुणे यातील साम्य किीने कसे साांधगतले आहे ?
36) 'धळ
ु ीचे मला भर्ण आहे ' असे पथ्
ृ िी का म्हणते?
37) दहरव्या तण
ृ पात्याचा सत्कार का ि कसा केला?

38) धरण कवितेतील स्त्रीच्या पररस्स्थतीचे िणवन करा?
39) माहे रच्या िैभिाचे िणवन कसे केले आहे ?
प्रश्न - 4. खालील प्रश्नाांची उत्तरे आठ ते िहा िाक्यात ललहा.

5×4=20

40) िसईमध्ये ककती लाखाचा मुलुख होता? माणकर, आांजरकर, मोरे सरिाराांनी काय
केले?

41) 'मिसव युननयन' या सांस्थेची मादहती द्या.
42) आिशव गुरुलशष्याची लक्षणे ललहा.

43) 'दहरिे सपान' म्हणजे काय? ते कसे फुलते?

44) न सांपणाऱ्या कष्टाांची माळ कोठन जाते? स्स्त्रया स्ितःला कसे समजाितात?

विभाग 'B' - व्याकरणािर आधाररत
प्रश्न - 5. खाली दिलेल्या पयावयातन योग्य उत्तर ननिडन ललहा.
45) 'प्रीत्यथव' या शब्िाचा सांधी विग्रह असा होतो.
अ) प्रीती + अथव

ब) प्रीती + इथव

क) प्रीती + थव

ड) प्रीत्य + अथव

46) 'राजाने राजिाडा बाांधला' हे या प्रयोगाचे उिाहरण आहे .
अ) कतवरी

ब) कमवणी

क) भािे

ड) या पैकी नाही

47) पुढीलपैकी भतकाळी िाक्य हे आहे .

अ) काय छान आहे हे फल! ब) ककती सुांिर होता तो िे खािा!
क) काय सुरेल गीत गाते ती! ड) ककती उां च मनोरा आहे हा!

48) चोराच्या मनात हे म्हणीतील हे या दठकाणी असणारा शब्ि.
अ) चाांिणे

ब) काळोख

10×1=10

क) सािकाराचे घर

ड) पोलीस

49) 'प्रिास करताना त्याला खप अनुभि आले' या िाक्याचा प्रकार हा आहे .
अ) लमश्र िाक्य

क) केिल िाक्य

ब) सांयुक्त िाक्य

ड) आज्ञाथी िाक्य

50) 'आधनु नक विचाराचा दृष्टीकोन असलेला' याला एक शब्ि आहे .
अ) पुरोगामी

क) ऊध्िवगामी

ब) प्रनतगामी

ड) अधोगामी

51) 'तो सरसर झाडािर चढला' यातील 'सरसर' या शब्िाची जात ही आहे .
अ) कियापि

ब) कियाविशेर्ण

क) उभयान्ियी अव्यय

ड) केिलप्रयोगी अव्यय

52) पढ
ु ील शब्िातील तत्सम शब्ि हा आहे .
अ) पाय

ब) सास

क) पथ्
ृ िी

ड) गाि

अ) कुरूप

ब) सुरूप

53) 'अनुरूप' या शब्िाचा विरुद्धाथी शब्ि हा आहे .
क) विरूप

ड) बेरूप

54) बेंगळरचे निीन नाि बेंगळरू असे आहे . यातील बेंगळरूला हे धचन्ह िापरािे.
अ) िहु े री अितरण

क) एकेरी अितरण

ब) अधवविराम

ड) उद्गारिाचक

प्रश्न - 6. पुढील िोन पिातील सांबांध ओळखन नतसऱ्या पिाशी जुळणारा शब्ि ललहा.4×1=4
55) मुलगा : सन : : िीर :

56) चातुमावस : स्व्िगु समास : : रक्तचांिन :
57) सोने : कनक : : ब्राह्मण :

58) प्रथमा : प्रत्यय नाही : : अष्टमी :
प्रश्न - 7. सचनेप्रमाणे पुढील प्रश्न सोडिा.

3×2=6

59) 'मन प्रसन्न करणारी िध
ु ाच्या सायीसारखी िाट शाांतता पसरली होती.' अलांकार
ओळखन लक्षणे साांगा.

60) 'तुजविन करुणा हे कोण जाणेल माझी' गण पाडन ित्ृ त ओळखा.
61) पुढील िाक्यप्रचाराांचा अथव साांगन िाक्यात उपयोग करा.
1) हस्तगत करणे

2) पानउतार करणे

विभाग 'C' - रचना (लेखन) आधाररत
प्रश्न - 8. 62) खालीलपैकी एका विधानाचा कल्पना विस्तार करा.

1×3=3

1) सत्य मेि जयते
2) यत्न तो िे ि जाणािा
प्रश्न - 9. 63) 1) योग ि व्यायामाचे महत्ि साांगणारे लहान भािास / बदहणीस पत्र ललहा.
ककांिा

2) हायस्कल मधील ललवपकाच्या जागेकररता अजव ललहा.

प्रश्न - 10. 64) खालील पैकी एका विर्यािर पांधरा ते िीस ओळी ननांबध ललहा.

1×5=5
1×5=5

1) मी केलेली सहल.
2) स्िच्छ-भारत अलभयान.
3) आमचे राष्रीय सण.
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