रा य शै िणक संशोधन व िश ण प रषद,पुणे
सेतू अ यास पूव चाचणी
िवषय: मराठी
इय ा –नववी

गुण-२५

िव ा याचे नाव १. उता या या आधारे सूचनेनुसार कृ ती करा :.
कृ ती १ : आकलन कृ ती:
१. कोण ते िलहा

(२)

अ) देशातील पिह या मिहला मचट ने ही कॅ टन - --------------आ) रािधका मेनन यांना नौसेनेत जा या या िनणयाला िवरोध करणारे --------------------रािधका या के रळ या कोदुनगलर भागात लहाना यामो ा झा या. धाडस
आिण काहीतरी क न दाखव याची हमत हे यांचे गुणिवशेष होत. मोक या वेळेत
यांचंनेहमी सागर कनारी भटकणं , फरणं हायचं. यामुळेउसळणा या नखरे ल लाटांना
पा न यां या सोबतीनं अनंतअशा सागरसफरीला जावं, असं यां या मनाला वाटायचं.या
लाटांना पा नच यांनी नौसेनेत जायचं िनि त के लं.सु वातीला यां या आई-विडलांनी,
यां या यािनधाराला िवरोध के ला. यांना वाटलं होतं, क हीजोखमीची नोकरी आहे. आपली
नाजूक मुलगी समु ात या धो यांचा सामना कसा करे ल? पण उ ग
ुं इ छा श

असले या

रािधकाने यांना यासाठी राजी के लं.
पदवी िमळव यानंतर यांनी ‘ऑल इं िडया मरीन कॉलेज’म ये रे िडओ कोससाठी वेश
घेतला. यां या घरापासून तीस कलोमीटर अंतरावर असले या कोचीम ये कॉलेज होतं.
िश णा दर यान रािधका यांना समु ी जहाजात या संवाद णालीची मािहती झाली.
जहाजातकाम करायला या फारच उ सुक हो या. िश ण पूणझा यावर, ‘िश पग कॉप रे शन
ऑफ इं िडया ’म ये िश क रे िडओ ऑ फसरची नोकरी िमळाली आिण यांचे समु ीजहाजात
काम कर याचे व पूण झाले.

२.अ. ओघत ा तयार करा :

(२)

'ऑल इं िडया मरीन कॉलेज'म ये रे िडओ कोस

जहाजात काम करायला उ सुक

म

समु ीसमु ीसमु ी समु ी जहाजात काम

3. वमत:

(३)

‘तुमचे भिव यातील येय’ यािवषयी िलहा.
2. किवते या आधारे सूचनेनस
ु ार कृ ती करा :
१. आकृ ती पूण करा :.

(२)
मराठी भाषेची वैिश

े

माझी भाषा माझी आई
अथ भावनांना देई,
ित या रहावे ऋणात
होऊ नये उतराई.
ित या एके का श दाला
र – कांचनाचे मोल,
कधी त लोहापरी
कधी चांदणे शीतल.
रानवा या या गंधात
माझी मराठी िभजली,
लेऊिनया नाना बोली
माझी मराठी सजली.
मा या भाषेचे अमृत
ाशेल तो भा यवंत,
ितचा नाही दुजाभाव
असो कोणताही पंथ.
मा या मराठी भाषेची
काय वणावी थोरवी,
दूर देशी ऐकू येते
२. खालील का पं

चा सरळ अथ तुम या श दांत िलहा

(२)

मा या मराठी भाषेची
काय वणावी थोरवी ,
दूर देशी ऐकू येते
मा या मराठीची ओवी
3. सूचनेनस
ु ार कृ ती करा :
१. पुढील ओळीतील उपमेय व उपमान ओळखून अलंकाराचे नाव िलहा : (२)
आभाळागत माया तुझी आ हावरी रा दे

उपमेय उपमानअलंकाराचे नाव –
आ ) जो

ा लावा.

(२)

सामािसक श द

समासाचा कार

१. ित ण

अ) ं समास

२. गजानन

आ) त पु ष समास

३. चौकोन

इ)अ यीभाव समास

४. िवटी दांडू

ई)ब

ीही समास

३. प लेखन :

( ५)

तुम या वगातील िव ाथ व िव ा थनी िश क दन साजरा करणार आहेत, या
काय माला अ य

हणून उपि थत राह याची िवनंती करणारे प िव ाथ

ितिनधी

या ना याने तुम या शाळे या मु या यापकांना िलहा.
५. पुढील अपूण कथा पूण करा.

(५)

उ हा यात सु ीत इ.8 वी म ये िशकत असलेला एक मुलगा खेडेगावात राहणा या या या

मामा या गावी गेला. दोन िदवस अगदी मजेत रािहला. मामा या गावी मोठी नदी होती. या
मुलाला नदीत पोहायची इ छा िनम ण झाली. याला थोडे फार पोहता येत होते . मामाला न
िवचारता तो एके िदवशी एकटाच नदीवर पोहायला गेला, मामाने सांगूनही याचे याने
ऐकले नाही.
याने कपडे काढले पा यात उडी घेतली. पोहता पोहता या या ल ात आले, की आपण
खूप खोल पा यात गेलो आहोत, तो आता खूप दमला होता. याना पा याचा अंदाज
लागेना. तो खूप घाबराला होता. इकडे ितकडे पाहू न आता जोर जोराने हाका मा
- 'अहो मला मदत करा! कुणीतरी मला मदत करा ऽऽऽ......!'

शेजार या शेतातील एका गुरा याने तो आवाज ऐकला...........

लागला

