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सच
ु ोवणी 1) सगळे प्रस्न सक्तीचे आसात.

2) प्रस्नाां सामकार दरे काचे गण
ू दाखयल्यात.

प्र. 1) सकयल ददल्ल्या प्रस्नाांच्यो जापो बरयात:
i.
ii.

आर्विल्ले कोंकणी कथेचो इततहास बरयात.

(8X2=16)

कथा तनमिणेची प्रक्रिया आनी दस्तावेजीकरण कशे तरे न जाता? - तम
ु ी भेट
घेततल्या लेखकाच्या सांदभािच्या आदारान र्वस्तारान बरयात.

प्र. 2) सकयल ददल्ल्या खंयच्याय दोन प्रस्नाांच्यो जापो बरयात:
i.
ii.
iii.

(8X2=16)

शारदाम्मा दस
ु ऱयाांक आदशि कशी जाली तें कथेच्या आदारान स्पश्ट करात.
डॉल्फीच्या पात्ाांवाचें आपसव
ु ाथीपण कशे तरे न ददसन
ू येता ते माांडात.
‘काांटयाळे हार’ कथेच्या माथाळ्याची साथिकताय स्पश्ट करात.

प्र. 3) सकयल ददल्ल्या खंयच्याय दोनाचें सांदभािसयत स्पश्टीकरण करात. (6X2=12)
i.
ii.
iii.
iv.

“हाचे लागीां डोनेशन र्वचारांक कशें पट
ु वलें ताांकाां?”

“आमचे खावपाचे दाांत वेगळे आनी दाखोवपाचे वेगळे ”

“ममनच्
ू या मम्माचो शददाां आयताल. तज
ु ो मात फाल्याां क्रकत्याक गो?”.

“तव
ु ें त्या फोटवाची गजाल सारकी साांगली ना, म्हजी उत्सक
ु ताय वाडडल्ली”.

प्र. 4) सकयल ददल्ल्या खंयच्याय दोन प्रस्नाांच्यो जापो बरयात:
i.
ii.

‘चॉकलेटाां’ कथेंत भरु गयाांच्या गण
ु ाांची वळख कशे तरे न घडटा?

‘धी मडिर’ कथेंतलें गप
ु ीत कथेच्या शेवटाक कशें तरे न उक्तें जाता तें
कथेच्या आदारान स्पश्ट करात.

iii.

(6X2=12)

‘शाणो राम’ कथेंतल्या रामाचें व्यक्ती चचत्ण करात.

प्र.5) दटपो बरयात(खंयच्योय दोन)
i.
ii.
iii.
iv.

(6X2=12)

डॉल्फी.

कवळें मन कथेंतली मानसीकताय.
शारदाम्मा कथेंतलो सांघशि.
तनक्रकता.

प्र.6) अ) सकयल ददल्ल्या बरपाट्याचो इांग्गलशीांत अणकार करात.

(06)

भास एक सांपकािचें साधन. भाशेक लागून एकामेकाचे सांबांद वाडूक
ां शकतात. कोंकणी
ही एक भास. कोँकणी भाशेक आयज बरे दीस आयल्यात ती गोंयची राजभास

जाल्या. भारतीय घटनेचे आठवे वळे रेंतूय ततचो आसपाव जाला. ततचो सांबांद वाडला.
गोंयची अग्स्मताय वाडोवांक कोंकणी भास आांतरराष्ट्रीय मळार पावपाची गरज
आसा.

ब) सकयल ददल्ल्या बरपाटो सद
ु ारन बरयात.

(06)

दमण आतन ददव हाांचे वाांगडा गोयाक 19 डडसेंबर 1961 ह्या दीसा स्वतांत् मेळ्ळें .
उपराांत, गोंयचो राजकीय फूडार कीतें आसचो हें थारावचे पासत एक व्हड सांघशि
जालो. राजकीय फुडार जीवीताच्या सगळ्या कूशीांचरे पररणाम करता दे खून हो

मळ
ु वो प्रस्न आसलो. त्या वेळार, सांबदां दत वाठाराांतल्या लोकाांचे सरळ दोन गट
पडील्ले. एक र्वलीनीकरणवादी, दस
ु रो गोंयवादद.
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