INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL, DAMMAM
MIDDLE SECTION
ANNUAL EXAM WORKSHEET(2018-19)
SUBJECT: MARATHI
NAME: ________________

CLASS: VIII

SEC: ________

___________________________________________________________
L. NO.- 6,,13 ,14,15, व्माकयण : उबमान्ली केलर प्रमोगी, ळब्द्मोगी अव्ममऩत्र रेखन :
तुम्शारा शव्मा अवरेल्मा ऩुस्तकाची भागणी कयणाये ऩत्र, Comprehension: unseen
,Seen poem L. 12 &16,Learn well from N.B.&T.
________________________________________________________________

६ ..... तय भी

तम्
ु शारा ळोधत मेईन

इयगोंडा ऩाटीर

Q.1] ळब्ददाथथ

१) दाभ २) प्राांत ३) अग्रेवय ४) जील अवणॆ ५) वांकोच
Q.2] वभानाथी ळब्दद

१. तक्राय २. दमा ३. ऩस्
ु तक ४. अनाथ ५. नत्ु म
Q.3] वलरुध्दाथी ळब्दद

१. दानळयू २. बक
ू ३.श्रीभांत ४.प्रचांड ५)भैत्री
Q.4] लरांग फदरा

१. फांगरा २. ऩती ३. लळषक ४) भुरगा ५) ळेट
Q.5] लचन फदरा

१.ह्रदमे २) काभे ३) कऩडे ४) फांगरे ५) चचत्रे ६) ऩस्
ु तके

Q.6] खारीर लाकमाांतीर वलळेऴण ओऱखुन लरशा ल वलळेऴणॆ - नाभे माांच्मा
जोड्मा राला.

१. ळभ्र
ु , चभकदाय द्दताांना भोत्माांची उऩभा दे तात.

२. मा भण्माचे कलच भुख्मत: तीन थयाांनी फनरेरे दे तात.
३. आकायाफयोफय शे कलचशी लाढत जाते.
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Q.7] खारीर लाकम ळुध करुन लरशा

वलक्रभने भूराांना खुऩ आनांदाने गोष्ठांची ऩस्
ू तके दीरी.

Q.8] मोग्म वलयाभ चचन्शे घारन
ू खारीर लाकम ऩन्
ु शा लरशा
१) वलक्रभ आईरा म्शणारा त्माांना भी भाझी ऩस्
ु तके दे ऊ
Q.9] कोण , कोणारा म्शणारे ?
१ " आम्शारा भदत कया".

२) " जलाशयरार नेशरूचाचाांनी ददरी".
३) "तो तुम्शारा ऩस्
ु तके दे ईर."
४) "तुरा ती नकोत"?

५)" आम्शारा घय नाशी".

६) "तुम्शारा भी नत्ृ म लळकलीन."
७) "भरा चचत्र काढून दे ळीर?"

Q.10] एका लाकमात उत्तय लरशा

१. अशभदाफाद मे्ठर कोण्त्मा लस्तर
ू ा जगबय भागणी आशे ?
२. भुरे कोणाकडे भदत भागामरा गेरी शोती?

३) वलक्रभरा चचत्राचचत्राांची ऩस्
ु तके कोणी दीरी शोती?

४. वलक्रभने भर
ु ाांना आऩल्मा खोरीतीर कोणकोणत्मा लस्तू दाखलल्मा?
५. अांफारार माांचे े् डोऱॆ केव्शा ऩाणलरे?
Q.11] थोडकमात उत्त्तये लरशा

१. अांफारार वायाबाई माांची भाशीती लरशा.

१३.आबाऱाची आम्शी रेकये
लवांत फाऩट
Q.1] ळब्ददाथथ १. इभान २. जगन्नाथ यथ ३.अबांग ४. आव ५. भानव
ु की

Q.2] वभानाथी ळब्दद १. वलधाता २. बाग्म ३.आबाऱ ४. फाशू ५. श्रभ
Q.3] वलरुध्दाथी ळब्दद लरशा. १.अबांग २. दज
थ ३.इभान ५. काऱी ५.धभथ
ु न
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Q.4] लचन फदरा. १.रेकरू २. वलधाता ३. नाते
Q.5] ननलडून लरशा

४.गाल ५. वांत अचक
ू ळब्दद

१ लीधाता , वलधाता , वलदाता ---------------

२. भाणुवकी ,भाणूवकी, भाणुवकी -----------------३ जगन्नथ , जगनाथ, जागन्नथ

४. नतयालयती,तीयालयनत, तीयालयती

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

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

Q.6] लाकप्रचायाांचा ल अथथ वाांगन
ू लाकमात उऩमोग कया ;
१. घाभ गाऱणे २. जगन्नाथाचा यथ ओढणे
Q.7] एका वाक्यात उत्तरे लऱहा.

प्र.१ "आबाऱाची आम्शी रेकये " अवे कोणाफद्दर म्शटरे आशे ?
प्र. २ कषटक-माांची लस्त्ती को्े आशे ?
प्र. ३ भाणुवकीचे नाते कवे आशे ?

प्र.४. आबाऱाची आम्शी रेकये कलीतेचे कली नाल काम आशे ?
Q.8] ओऱी ऩण
ु थ कया

१. जात लेगऱॆ नाशी - ----------------------------------२. नाल लेगऱॆ नाशी - ----------------------------------३. कभथ लेगऱॆ नाशी - ----------------------------------४. ऩांथ लेगऱा नाशी ------------------------------------५. आव लेगऱी नाशी - --------------------------------Q.9] कवलतेच्मा ओऱी ऩण
ु थ कया.

१. ननयाळ भी शोणाय नाशी , ---------- तभ
ु च्मा वले
२. भनी भाझ्मा जगातीर ------------- राख
झाल्मा तयीशी --------- भी गाऱणाय नाशी.

Q.10] वांदथबावशीत

वषटीकयण कया.

आबाऱाची आम्शी रेकये ,काऱी भाती आई

जात लेगऱी नाशी आम्शा धभथ लेगऱा नाशी
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१४ वलरषण ऩैज
केळल पडणीव
Q.1] ळब्ददाथथ :१ भुद्रा २. शैयाण ३.ऩैज ४. ऩामखारची लाऱू वयकणे ५. वलरषण
Q.2] वभानाथी ळब्दद

१. ऩाशुणा २. भुद्रा ३.जर ४. नौका
Q.4] वलयोधी ळब्दद

५. वलऴ

१.अभत
ृ २. कच्चा ३.कॄऩा

५.नकाय

१. ऩैज २. खडडा ३. रोटा

४.दक
ु ान ५. बाांडी ६. लस्तू

Q.5] लचन फदरा

५.भयण

Q.6] अचक
ू ळब्दद ननलडून लरशा

१ लीधाता , वलधाता , वलदाता ---------------

२. भाणुवकी ,भाणूवकी, भाणुवकी -----------------३ जगन्नथ , जगनाथ, जागन्नथ

४. नतयालयती,तीयालयनत, तीयालयती

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

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

Q.7] लाकप्रचायाांचा ल अथथ वाांगून लाकमात उऩमोग कया ;
१. शैयाण शोणे २. गामफ शोणॆ

Q.8] खालरर लाकम ळुद्ध करुन लरशा

१. गालकरय दक
ू ानाफाशे य लाट ऩाशत शोता.

Q.9] वलयाभ चचन्शे घारून खारीर लाकम ऩन्
ु शा लरशा.
तो म्शणारा भशोदम अभत
ृ थोड भशाग आशे .
Q.10] एका वाक्यात उत्तरे लऱहा.

प्र.१ याभोजी कोणत्मा गालातन
ू जात शोता ?

प्र. २ याभोजीच्मा भनारा कोणती गोषट ऩटरी नाशी?

प्र. ३ याभोजीनी रारा कडे कोणती लस्तू वलकत भाचगतरी?
प्र.४. रोट्मात काम शोते?
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Q.11] थोडकमात उत्तये लरशा.

प्र.१ याभोजी ऩामाखारची लाऱू का वयकू रागरी?
प्र २. गाललाल्माने भद्र
ु ा घेण्माचे का नाकायरे ?

Q.12] रयकाम्मा जागी कांवातीर मोग्म ळब्दद बया.
( वलऴ , अभत
ृ , १००, चेरा, अजफ )

१. रोटाबय अभत
ु णथभद्र
ु ा ऩडतात.
ृ ारा --------------- वल

२. शे --------------------------- चग-शाईक ऩाशून रारजी चकीत झारा.
३. रारजी काशी कच्मा गरू
ु चा -------------- नव्शता.
४. " आता शे ------------ च्मा आणण वऩऊन टाका".

५. " भशोदम ---------------------------- थोडां भशाग आशे ."
Q.13] कोण कोणाव म्शणारे ते लरशा.

१. " ऩनाव वुलणथ भुद्राांची ऩैज रालणाय का

२. "काम वलचचत्र चग-शाईक आशे !जी गोषटमा बत
ू रालय नाशी . ती गोषट शा
भागतोम."

३. आता भरा वाांगा , अभत
ृ प्मामल्मानांतय काम लाटतां ? काम शोतां?"
४. "रोटाबय अभत
ृ ारा १०० वुलणथभु े्द्रा ऩडतात.
५. "काम ? तभ
ु च्माकडे अभत
ृ आशे

Q.14] खारीर लाकमाांत गाऱरेल्मा द्काणी मोग्म उबामान्लमी अव्ममे लरशा.
१. भी घयी ऩोचरो ---------------- घड्माऱात वशा लाजरे शोते.

२. तो इतका दभरा शोता , ------------- त्माच्माने ऩढ
ु े फोरालेना.

३. जय ननमलभत अभ्माव कयळीर ---------- खात्रीने ऩाव शोळीर.

४. भरा भुांफईची शला आलडत नाशी , --------------- ते्े पाय उकडते.

Q.15] कांवात ददरेरी उबान्लमी अव्ममे लाऩरून खारीर लाकमे ऩण
ु थ कया
( कायण की , म्शणन
ू , तय)

१. गुरूजीांनी त्मारा ळाफावकी ददरी, ------------------------------------------------२. आता अळी वलनांती -------------------------------------------------------------5

३. काशी भदत लभऱॆ र, ---------------------------------------------------------४. औऴध घेतरेव, -----------------------------------------------------------Do all Ex. from T.B.

१५ लाकप्रचायाांच्मा गभांती जभांती
Q.1] ळब्ददाथथ

प्रकाळ ग. प्रबू

१. गश
ृ स्थ २. मतेच्छ ३. तांतोतांत ४. वयाथव ५. अयाजकता
Q.2] वभानाथी ळब्दद

१. ऩाशुणचाय २. बाांडण ३. खटाया
Q.3] वलरुध्दाथी ळब्दद

४. अचधकाय ५. भुककाभ

१. उऩस्स्थत २. व्मकत ३.स्भयण ४.जफाफदाय
Q.4] लरांग फदरा

५. इषट

१. गश
ृ स्थ २. काका ३. फामको ४. फैर ५. लळषम
Q.5] लचन फदरा

१.लभ्ाई २. भर
ू ३.जोडी ४.ऩाशुणा ५.नाते
Q.6] लाकप्रचायाांचा ल अथथ वाांगन
ू लाकमात उऩमोग कया ;

१.फादयामण वांफध जोडणे २. अांधेयी नगयी नन फेफद
ां याजा अवणॆ
Q.7] खारीर लाकम ळुद्ध करुन लरशा.

१. दश कथा बाउकाकाांच्मा कथेलळ ततोतत जऱ
ु ते.

२. गूरुणॆ ळीश्मारा खादमऩयधाथथ आनन्माळाटी फाजयत ऩा्लरे.

Q.8] मोग्म वलयाभ चचन्शे घारून खारीर लाकम ऩन्
ु शा लरशा

१. शयीदत फामकोरा म्शणतो अग तुझा ऩाशुणा ननघारा आशे .
२.भशायाज गरु
ु जी म्शणारे आज पावालय चढणा-मारा स्लगथराब शोण्माचा
मोग आशे .
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Q.9] ळयीयाच्मा अलमलाांलरुन तमाय झारेरे लाकप्रचाय लरशा.

१. शात- --------------------------------------------------------------

२. ऩाम- --------------------------------------------------------------

३. नाक - -----------------------------------------------------------४. डोऱा - ----------------------------------------------------------५. ऩोट - -----------------------------------------------------------

Q.11] एका लाकमात उत्तय लरशा

१. ळब्ददाांनी व्मकत शोनाया अथथ कळाच्मा वाशय्माने अचधक ऩरयणाभकायक
व्मकत शोऊ ळकतो?

२. "फादयामण वांफध " म्शणजे काम?
३. शयीदत्तच्मा घयी कोणाचा छान

ऩाशुणचाय झारा?
४. गोडधोड खाल्माभुऱे लळषमफल
ु ा कवे झारे?
५. ळेलटी पावालय कोण गेरे?

Q.12] थोडकमात उत्त्तये लरशा

१. बाऊकाकाांच्मा स्लबालाचे लणथन कया.

२. चतुयकाने शयीदत्ताळी जलऱचा वांफध
ां जोडरा?
३. गुरुने लळषमाचा प्राण कवा लाचलरा?
Q.13] जोड ळब्ददऩण
ु थ कया.

१. भूर ---------- २. इषट -------- ३. गुरु ----------- ४. गोड-------- ५.नाती----------- ६. खाऊ-----------

Q. 14] खाऱीऱ वाकयात योग्य केवऱ प्रयोगी अव्यय लऱहा.
१. ----------- ! अवेच मळ तुरा वतत लभऱत याशो.

३. --------------- ! वोभलायी नककी मेईर तुभच्माकडे.
२. -----! भरा ळकम अवेर तेलढे कयीन.
४. --------- !काम वुांदय दे खाला आशे शा.
Learn from N.B.& T.B well
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