
Code No : 07          Model Question Paper PUC Second Year – 2022 

Total No. of                          नमनुा प्रश्नपत्रिका  त्रितीय पी. य.ु सी - 2022 

Question : 06                                      Sub – Marathi ( 07)         Time : 3 Hours 15 min.          

                                                       त्रिषय – मराठी ( ०७ )             Marks : 100  

 

                  सचूना :  

                1) हस्ताक्षर स्वच्छ व सबुक असाव े.         

                2) उजवीकडील अकं गणु दर्शववतात . 

                3) व्याकरणाचे सवश प्रश्न सोडववण ेआवश्यक . 

 

प्रश्न I. खालीलपैकी कोणत्याही एका विषयािर विबंध वलहा.                                                 1X10=10 

         १) पयाािरण संिधान 

         २) िाचन संस्कृती 

         ३) आमच्या गािची जिा. 

         

प्रश्न II . अ खालीलपैकी कोणत्याही  पाच प्रश्नाांची एक ते दोन वाक्यात उत्तरे ललहा.                  5 x1 =05 

       ४) म्हातारीने मलुाबद्दल गोसाव्यापढेु कोणते द:ुख व्यक्त केले ? 

       ५) सैत्रनकांनी सात्रहत्य खरेदी करणेस कोठे जाि ेअसे सांत्रगतले आह े? 

       ६) शाहू महाराजांनी स्त्री त्रशक्षणात्रधकारी म्हणनू कोणाची त्रनयकु्ती केली ? 

       ७) दादा केळुसकरांनी डॉ. आंबेडकराना कोणते पसु्तक बत्रक्षस म्हणनू त्रदले होते? 

       ८) देिाकडे काहीही मागू नये असे कोणी म्हटले आहे ? 

       ९) गं. बा. सरदार यांच्या प्रजे्ञची दोन त्रिश्ांती स्थाने कोणती आहते ? 

       १०) कािेरीने कोणाला धीर त्रदला होता ?  

ब. खालीलपैकी कोणत्याही  एका प्रश्नाांचे सलवस्तर उत्तर ललहा.                                              1 x 6=06 

११) वीरराणी वकत्तरू चन्नम्माने  कलेक्टर थॉकरे यांच्यार्ी केलेल्या लढाईचे वणशन करा . 

१२) डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांच्या तीन आराध्य दैितांत्रिषयी मात्रहती त्रलहा ? 

१३) सईचे  व्यत्रक्तत्रचिण तुमच्या शब्दात त्रलहा.  

क. खालीलपैकी कोणत्याही  दोहोंचे सांदर्ाासह  स्पष्टीकरण करा.                                             2 x 3=06 

१४) ‚आ िों ! आ िो !‛ राउळी लेंकरूिात्रस जतन केली असे.‛ 

१५) ‚ म्हणजे पनुजान्म नाही म्हणतेस  की काय ?‛ 

१६) ‚ मी चोरी केली असं खरच तुला िाटतं ?‛ 

१७) ‚ नोकरीसाठी त्रमन्नतिारी करािी ह ेमाझ्या स्िभािात नव्हतं‛ 

क. खालीलपैकी कोणत्याही  दोहोवर टीपा ललहा.                                                                    2 x 4 =08 

१८) त्रशिाजी महाराजांनी लष्कराला कोण-कोणत्या सचूना सांत्रगतल्या आहते ? 

१९) शाहू महाराजांनी  प्राथत्रमक त्रशक्षणासंबंधी केलेले काया त्रलहा . 

२०) गं. बा. सरदार यांचे अस्पशृ्यता ि दत्रलत सात्रहत्य या त्रिषयीचे त्रिचार त्रलहा. 

२१) अप्पासाहबे बेलिलकरांचा स्िभाि त्रलहा.  

 

 

 



प्रश्न III . अ खालीलपैकी कोणत्याही  पाच प्रश्नाांची एक ते दोन वाक्यात उत्तरे ललहा.                   5 x1 =05 

२२)  त्रशिालय कोण बांधतात ? 

२३) संसाररक माणसू कोणत्या मोहात गुंतला आह े? 

२४) त्रिठ्ठलाच्या नामस्मरणाने कशाचे पिात जळतील ? 

२५) हसं पक्षी कोणाच्या हातात सापडतो ? 

२६) बोरिनाची सकुलेली पाने कशाने टिटिीत झाली आह े? 

२७) सखी घरी येताना कशाचं मनं घेऊन आली होती ? 

२८) राम-सीतेची उपमा कोणाला त्रदली आहे ? 

ब. खालीलपैकी कोणत्याही  एका प्रश्नाांचे सलवस्तर उत्तर ललहा.                                              1 x 6=06 

२९) ‚ पसायदान ‛या ओव्यांचा भािाथा तुमच्या शब्दात त्रलहा ? 

३०) ‚ सत्िर पाि गे मला ‛ या भारूडातील रुपकांच्या आधारे आध्यात्म त्रिचार त्रलहा. 

३१) ‘आई’ कत्रितेतील त्रित्रिध उपमांच्या आधारे आईच ेमहत्ि स्पष्ट करा. 

क. खालीलपैकी कोणत्याही  दोहोंचे सांदर्ाासह  स्पष्टीकरण करा.                                           2 x 3=06 

३२) ‘हीच अंतरंग शधु्दी, हीच बत्रहरंग शधु्दी  

        हीच आमच्या कूडलसंगमदेिास प्रसंन्न करण्याची रीत’--- 

३३) ‘त्रकती ह ेसखु मात्रनती संसाराचे  । काय ह ेसाचे मगृजळ ॥ 

       अभ्रीची छाया काय साच खरी । तैसेची ह ेपरी संसाराची’ ॥ 

३४) ‘समोर इकडे त्रतकडे भिती । हलू लागली त्रहरिी निती , 

      ओलसरीने पाने दंिती, माळािरल्या िनराणीला  नजराच सढुाळ’. 

३५) ‚िाटलं, जातीयतेचा त ूकंठच छेदला आहसे,  

         माणसालादभुंगणा-या द-या तू जोडीत आली आहसे.‛ 

ड. खालीलपैकी कोणत्याही  दोहोवर टीपा ललहा.                                                                2 x 4=08 

३६) ‚त्रनष्ठा‛ या कत्रितेतील खंत त्रलहा. 

३७) ‚गोफ‛ या कत्रितेचा भािाथा त्रलहा. 

३८) हसंपक्षी ि नलराजा यांच्यतील संिाद त्रलहा. 

३९) ‚जीि माझा गुंतलाय‛ या कत्रितेतील बाळीचे िणान करा.  

 

प्रश्न IV. खालीलपैकी कोणत्याही  दोन प्रश्नाांची सलवस्तर उत्तर ललहा.                                      2 x 5=10 

४०) बाबलचा स्िभाि तुमच्या शब्दात त्रलहा. 

४१) गािातील पोरांनी बाबलला का मारले ? त्याची अिस्था  कशी झाली ? 

४२) त्रिलासकाकांना आईची आठिण का झाली ? आईने काय सांत्रगतले होते ? 

४३) पंत्रडताला कोण-कोणत्या िाईट सियी लागल्या होत्या ? त्याचा काय पररणाम झाला ? 

प्रश्न V अ खाली लदलेल्या लवषयावर अर्ा ललहा.( कोणताही एक )                                          1 x 5=05 

४४) संत  तुकाराम  पदिीपिूा महात्रिद्यालय धारिाड, या संस्थेत मराठी  त्रिषयाच्या  त्रशक्षक पदासाठी     

      प्राचायाांच्या नािाने आिेदन पि त्रलहा. 

४५) तुमच्या गािातील कचरा कंुडीतील कच-याची उचल केली नाही , त्या संदभाात ग्रामपंचायत अध्यक्षांना तक्रार      

       अजा करा. 

ब. अधोरेखीत शबदाांच्या लवर्क्ती ओळखा.                                                                           5 x1=05 

४६) राम शाळेला जात आहे. 

४७) महशे गावाहून कालच घरी आला. 

४८) गावाचा त्रिकास लोकांच्याच हाती आह.े 



४९) बागेत फुले भरपरू आहते. 

५०) मुलाांनो ! आरोग्याची काळजी घ्या.   

क. खालील वाकप्रचाराांच्या योग्य र्ोड्या रु्ळवा.                                                                 5 x1=05 

                  अ                                        ब 

५१) हातपाय गाळणे                    संबंध तोडणे 

५२) श्ीगणेशा करणे                   धीर सोडणे. 

५३) काडीमोड करणे                   सिा व्यित्रस्थत होणे. 

५४) बेगमी करणे                        प्रारंभ करणे 

५५) बैजिार होणे                       साठा करणे 

 

ड. खालील कां सात लदलेले योग्य शबद र्ोडून म्हणी पूणा करा.                                                   5 x1= 05 

५६) आपलेच दात “““ 

५७) आंधळे दळते “““. 

५८) कामापरुता ““ 

५९) खाण तशी “.. 

६०) चोरािर ““.. 

 ( कुिे पीठ खाते , मामा, आपलेच ओठ, मोर, माती,) 

 

इ) खालील अ गटातील शबद समुहाला ब गटातील योग्य शबद लनवडुन र्ोड्या रु्ळवा.                 5 x1=05 

                         अ                                               ब 

६१) उंचािरून पडणारा पाणलोट                       कित्रयिी 

६२) थोडक्यात समाधान मनणारा                       त्रतठा 

६३) देि आहे असे मानणारा                             अल्पसंतुष्ट 

६४)  कत्रितेची रचना करणारी                           आत्रस्तक 

६५) तीन रस्ते एकिटातात ती जागा                    धबधबा. 

प्रश्न V वा    उतारा वाचून  खालील प्रश्नाांची उत्तरे द्या                                                                   5 x1=05 

               अगदी पत्रहल्याप्रथम परमेश्वराची मतूी म्हणजे आई ! ’मातदृेिो भि’ ! जन्मताच मलुाला आईत्रशिाय दसुरे 

कोण त्रदसते ? ित्सलतेच्या रुपाने ती परमेश्वराचीच मतूी तेथे उभी असते . ह्या मातेची व्याप्ती आपण िाढि ू ि "िंद े

मातरम" म्हणनू राष्र्मातेची ि पढेु भमूातेची, पथृ्िीची पजूा करू. परंतु आरंभी उंच उंच अशी परमेश्वराची पत्रहली प्रत्रतमा 

जी मलुासमोर उभी रात्रहली ती मातेची. आईच्या पजूेने मोक्ष त्रमळणे अशक्य नाही. आईची पजूा म्हणजे ित्सलतेने उभ्या 

रात्रहलेल्या परमेश्वराची पजूा. म्हातारपणी आपल्या उपयोगी पडेल असा त्रहशोब करुन का ती आपल्या मलुाची सेिा करत 

असते ? छे छे ! त्रतने त्या मलुाला जन्म त्रदला . त्रतला िेदना झाल्या . त्या िेदना त्रतला त्या मलुाचे िेड लाितात . त्या 

िेदना त्रतला ित्सल करतात. त्रतला पे्रम केल्यात्रशिाय राहितच नाही. ती माऊली म्हणजे त्रनस्सीम पे्रमाची मतूी . 

उत्कृष्टातील उत्कृष्ट परमेश्वराची पजूा म्हणजे ही मातपृजूा आह.े ईश्वराला आई याच नािाने हाक मारायची. आई ह्या 

शब्दाहून आणखी उच्च शब्द कोठे ? आई ह ेपत्रहले ठळक अक्षर . तेथे ईश्वर पाहाियास त्रशका . 

           ६६) परमेश्वाची उपमा कोणाला त्रदली ? 

           ६७) मातेची व्याप्ती कशी िाढत्रिली पात्रहजे ? 

           ६८) आईच्या पजूनाने काय प्राप्त होऊ शकते  ? 

           ६९) माऊली म्हणजे काय  ? 

           ७०) ईश्वर कोठे पात्रहला पात्रहजे ? 



 

 

                                                        सालहत्य मांथन र्ाग -२                     PUC Second Year     

  SUBJECT : MARATHI (07)                            BLUE PRINT  OF QUESTION PAPER 

विषय : मराठी(०७)                                                                   (नीऱ नकाशा )                                MAXIMUM  MARKS  : 100   

                             

Sl. 

 

no 

 ज्ञान आकलन उपयोजन कौर्ल्य  
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दीघो.   प्रश्न एकूण गुण 

1 श्री गोववंदप््रभूंच्या वलळा १ ३            

2 मरावियाची तो इज्जत वाचणार नाही. १    ४         

3 ववरराणी वकत्तुर चन्नम्मा      ६        

4 वर्क्षण हाच आमचा तरणोपाय १    (४)         

5 माझं आयुष्य १     (६)        

7 सतीचे र्स्त्र      (६)        

९ आजीचे भाष्य १ (३)            

१० ह्रदयसंिाद १ (३)   (४)         

११ जीिनाची साय़ंकाळ १ ३   ४         

 सोडवावयचे /वदलेले ५/ ७ ६/ १२   ८/ १६ ६/ १८       २५/ ५३ 

1 पसायदान      ६        

2 बसवेश्वरांचे वचनामतृ १ ३            

3 संत वाणी              

 अ)वकती ह ेसुख मावनती संसाराच े १ (३)            

 ब) घेता नाम वविोबाच े १             

 क)  सत्वर पाव गे मला      (६)        

4 त ूथोर दया वसंध ु १    ४         

5 सुंदर वहरवे माळ १ (३)            

6 गोफ     (४)         

९ आई      (६)        

१० सखी १ ३            

११ त्रनष्ठा     ४         

१२ जीि माझा गुतलाय १    (४)         

 सोडवावयचे /वदलेले ५/७ ६/१२   ८/१६ ६/१८       २५/ ५३ 

1 पाझर      ५(५)        

३ गळफास      ५(५)        

 सोडवावयचे /वदलेले      १०/२०       १०/ २० 

1 वनबंध            १० (१०) (१०)  

2 ववभक्ती १११११             

3 अजश लेखन            ५(५)  

4 वाकप्रचार       १११११       

5 समदुायदर्शक र्ब्द       १११११       

6 म्हणंी       १११११       

7 उतारा(आकलन)    १११११          

 सोडवावयचे /वदलेले ५/५   ५/ ५   १५ /१५     १५ /४० ४०/ ६५ 

               

टीप : `( ) कंसातील गुण प्रश्नपत्रिकेतील असनू ते पयाायी आहते 

                       प्रश्नपत्रिकेतील मळू गुण ;   १०० 

                                                                           प्रश्नपत्रिकेतील एकूण गुण   : १९१ 



 

 

उलिष्टानुसार गुणाांची लवर्ागणी 

 

१. उलिष्टानुसार : 

अ.नं. उलिष्ट शेकडा प्रमाण प्रश्न पत्रिकेतील गुणांची त्रिभागणी 

०१ ज्ञान ३५% ३५ 

०२ आकलन ३५% ३५ 
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