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(Portion –L-2 मी चित्रकार कसा झालो ! ,L-4 आपण सारे एक ,L-7 नातवंडास पत्र ,P-6 

आभाळािी आम्ही लेकरे, P-13 संतवाणी -संत सेना ,चनबंध -माझा आवडता खेळ ,पत्र लेखन-

,कौट ंचबक ,पाचित गद्ांश L-5, अपाचित गद्ांश व्याकरण –नाम ,चवशेषण ,वाक्य प्रकार -

१.चवधानार्थी ,२.प्रश्नार्थी ,३.उदगारार्थी ,४.आज्ञानार्थी ) 

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

धडा २. मी चित्रकार कसा  झालो! 

 प्र. १) शब्दार्थथ चलहा . 

१. नाना कला      २. गडप      ३. ध ुंडाळणे      ४. आपसूक       ५. स सुंसृ्कत  

  

प्र. २)समानार्थी शब्द चलहा. 

१. जुंगल       २. मुंदिर       ३.  खडक       ४.   झाड       ५ .  गडप  

 

प्र. ३)दिरुधार्थी शब्द दलहा.  

         १.फायिा  २.जास्त ३. सािली  ४. उजाडणे      ५ .कमी 

 

प्र. ४) विन बदला. 

    १. िाटा      २.दित्र       ३. पाटी      ४.  ड ुंगर      ५ . पेन्सिल  

 

प्र.५)चलंग बदला.     

      १.  गाय         २. घ डा      ३. मगर       ४. क ळी       ५ . नर 

 

प्र. ६) अर्थथ सांगून वाक्यात उपयोग करा. 

१. ि र्थडी भरून िाहणे. -  २. दहरम ड ह णे.- 

 

प्र. ७) योग्य जोड्या ज ळवा .  

     अ गट                             ब गट 

      १. जाुंभळा                     झाडाच्या पानापासून  

      २. भगिा                       काटेसािरीच्या फ लातील प्रगकणाुंपासून  

      ३. दपिळा                      शेंिरी झाडाच्या दबयापासून 

      ४. दहरिा                        िगडापासून 

 

प्र. ८) एका वाक्यात उत्तरे चलहा . 

      १. लेखकाने पाठात कलेसुंबुंधी िदणिलेले ि न दिषय दलहा ? 

      २.  मूतीला तडे जाऊ नयेत ,यासाठी लेखकाला सापडलेला उपाय दलहा ? 
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      ३. लेखकाने  त्याच्या खेड्यािे साुंदगतलेले  दिशेष दलहा. 

      ४. लेखकाच्या खेड्यािे स ुंियि   िाढिणारे घटक दलहा. 

      ५. लेखकािा कॅनव्हास क णता ते दलहा ? 

 

प्र. ९) एका शब्दात उत्तरे चलहा. 

  १.बाुंबूच्या क िळ्या काडीपासून तयार व्हायिा ?  ---------- 

  २. लालभडक मातीतून तयार केल्या जायच्या ? -------------- 

  ३.दित्र काढण्यासाठी िापरला जाणारा कागि  

  ४.ओल असताना जसे असते तसेि िाळल्यािरही असते - 

  ५.घ ड्याच्या शेणाला म्हणतात – 

 

 प्र.र्थोडक्यात उत्तरे चलहा . 

     1."त मच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनादशिाय करता येते "या दिधानािा त म्हाला         समजलेला 

अर्थि दलहा  

नाम आचण चवशेषण यांच्या जोड्या लावा . 

      दहरिी         सािली 

      दनळे            राने 

       िाट          ड ुंगर 

  चलग ओळखा. 

१. रुंग २. ऊन ३. खडक ४. काठ ५ .निी   

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

                                     धडा -४ . आपण सारे एक  

शब्दार्थथ -   

१.      दफरस्ती      २  .बेअिबी      ३  .कसूर      ४ . एका  िमात      ५. महाशय  

 

समानार्थी शब्द  - 

        १. पूजा       २. कसूर     ३. कणि        ४. िास       ५. कसूर  

 

चवरुद्धार्थी शब्द - 

        १. इकडे       २. ख टे      ३. उलट     ४. िाुंगली     ५. सेिक  

 

चलंग बदला . 

१ राजा    २. साहेब  

विन बदला  

१  .सिय      २. तक्रार      ३. राज्य     ४. िेहरा     ५. शाळा  
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चलंग ओळखा  

१. एकता      २. सेिक      ३. राज्य     ४. राजा     ५. साहेब 

 

शब्दांिे अर्थथ सांगून वाक्यात उपयोग करा . 

१. फरफट ह णे -             २. प ट बािी पूजा करणे – 

 

एका शब्दात उत्तरे चलहा . 

१.माणसाच्या स ुंियात भर घालणारे - 

२. माणसाच्या जीिनव्यिहारात मित करणारी - 

३.िास घेण्यािे जास्तीिे काम करणारी - 

४.दजव्हाताई याुंना सुंपात सामील करून घेणारे - 

५.सिाांनी त्याच्याकडे तक्रार केली ते - 

६. अदजबात काम न करण्यािा आर प असणारे – 

 

खालील प्रश्नांिी उत्तरे चलहा . 

१.दजव्हाताईिी कामे क णती ? 

२. दजव्हाताईिी क णती तक्रार आहे ? 

३. पिक मार आदण हस्तराजाुंिा दनश्चय क णता  आहे ? 

४.दजव्हाताईगप्प का आहे ?  

५. प ट बा अधूनमधून का ग रग रत  ? 

 

र्थोडक्यात उत्तरे चलहा . 

1."आपण सगळे शरीररुपी राज्यािे सेिक आह त " या दिधानाबाबत त मिे मत स्पष्ट करा ? 

 

खालील वाक्यात योग्य चवरामचिने्ह घाला . 

१.त  म्हणेल तेिढि खायिुं  सक्ती असते माझ्यािर  

२. ह  ह  आमिी तयारी आहे. 

  

वगीकरण करा. 

(भरभर,सािकाश ,प तीबादिरुद्ध,बापरे ,आदण ,सतत ,दकुं िा ,कशासाठी ,प ट बाम ळे ,स्वयुंपाकघरापयित, 

त मच्याबद्दल ,अर्थिा ,अबब ) 
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                        ६. आभाळािी आम्ही लेकरे 

शब्दार्थथ  

१. तीर      २. इमान         ३. ठािे          ४. अभुंग           ५. आस  

 

समानार्थी शब्द  

          १. श्रम       २. दिधाता      ३. बाहू         ४. भाग्य        ५. इमान  

 

चवरुद्धार्थथ शब्द  

१.    काळी    २. भाग्य       ३. सुंत        ४. अभुंग       ५. बळकट 

  

खालील प्रश्नांिी उत्तरे चलहा . 

१. "आभाळािी आम्ही  लेकरे " असे क णाबद्दल म्हटले आहे ? 

२. कष्टकऱयाुंना क णते एकाि इमान मादहत आहे ? 

३. क णते नातेअभुंग आहे ? 

४.काय क टी क टी हाताुंनी ओढणारआहे ? 

 

प्र.२)खालील अर्थाथिं कचवतेतील शब्द शोधा. 

१. दकनारा २. इच्छा ३. अखुंड ४.आकाश  

प्र. ३)कदितेतील "आत्मदिशास "व्यक्त करणाऱया काव्यपुंक्ती दलहा . 

प्र. ३)कदितेतील "आत्मदिशास "व्यक्त करणाऱया काव्यपुंक्ती दलहा . 

प्र.४) कदितेतील ऐक्यािा सुंिेश िेणाऱया काव्यपुंक्ती दलहा . 

 

प्र.५)र्थोडक्यात उत्तरे चलहा . 

१."माण सकीिे अभुंग नाते आम्हीि आम िे भाग्यदिधाते "या काव्यपुंक्तीत न किी ुंनी सूदित केलेला दििार 

त मच्या          शब्दात माुंडा. 

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

                                ७.  नातवंडास पत्र 

शब्दार्थथ  

       १.दगरीस्र्थान     २. नजराणा         ३.सिय      ४. मनस क्त       ५.हुंिळणे 

 

समानार्थी शब्द  

       १. माया          २. र्थिे        ३. खास       ४.दनिान           ५.व्यन्सक्तगत  

 

चवरुद्धार्थी शब्द    १.शहर      २. आिड       ३. आत       ४. दजुंकणे       ५.दशस्त 
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चलंग बदला. 

१.  एखािा         २. नात   ३. आई      ४. पणजी      ५. दशक्षक 

 

विन बदला  

        १.बाग     २. स ट्टी       ३. खेळाडू      ४. िषक           ५. ग ष्ट  

 

चलंग ओळखा 

         १.निी      २.प्रिास      ३. आकाश     ४. आिड        ५.बाग  

 

शब्दांिे अर्थथ सांगून वाक्यात उपयोग करा . 

     मजा ल टणे -                २. सामना करणे – 

 

खालील प्रश्नांिी उत्तरे चलहा . 

१.  लेखकाने शाळेच्या बागेत मनस क्त मजा केलेली मजा दलहा . 

२. लेखकािे स ट्टीतील मजेशीर अन भि दलहा. 

३.दतसऱया सहस्त्रातील परस्पराुंसुंबद्ध  िाढिणारी ि मादहती िेणारी माध्यमे दलहा . 

४.ज आिडत असेल ,त  खेळ खेळायला का पादहजे ? 

५. त म्ही स्वतःिे दशक्षक व्हायला पादहजे असे लेखक का म्हणत  ? 

 

प्र. २) एका शब्दात उत्तरे चलहा . 

१.लेखक दजरे्थ दशकले ते गाि - 

२. लेखकाला दमळालेला प रस्कार - 

३.खास व्यायामासाठी असलेले दठकाण - 

४.लेखकािा आिडता खेळ – 

 

प्र. ३) र्थोडक्यात उत्तरे चलहा. 

       १.खेळ आपल्याला स्वािलुंबी बनित  ि दनणिय क्षमता िाढित  . 

  

प्र.४. खालील वाके्य वािा व त्याआधारे तक्ता पूणथ करा . 

१. साुंगली हे महाराष्टर ातले गाि आहे . 

२. िाुंगले काय आदण िाईट काय हे त मिे त म्हाुंला कळले. 

नाम                     सवथनाम                    चवशेषण                चियापद 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 १३.संतवाणी  (अ) 

 

   संदभाथसचहत स्पष्टीकरण करा . 

     आज स दनयािा दििस --------------------- 

------------------------ सेना म्हणे आले घरा II ४II   

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

व्याकरण -वाक्य प्रकार 

 

प्र.खालील वाक्यातील वाक्यप्रकार ओळखून  चलहा .  

१.मी िरर ज शाळेत जात  .     २.त ला लाडू आिडत  का ? 

३.शाबास ! िाुंगले काम केलेस .    ४.ती र ज व्यायाम करते . 

५.म लाुंन  ,राुंगेत िला .     ६.काय र्थुंडी पडली ह ती काल! 

खालील वाक्ाांच ेप्रकार ललहा. 
१. हा गुलाब सुुंदर आहे.   २. तुला पेढा आवडतो का? 

३. जा तु अभ्यास कर.   ४. वा! काय सुुंदर देखावा आहे. 

५. तु कोणते पुस्तक वाचलेस?  ६. तो रोज व्यायाम करत नाही. 
७. मेंदरूाजेकड ेतक्रार करा.   ८. तुला कोणता ववषय आवडतो? 

प्र. विशेषण शब्दाच्या खाली रेषा ओढा.  

१. माझ्याजवळ लाल फुल आहे.      २. हा आंबा गोड आहे .                ३. पृथ्वी गोल आहे.   

४. पाच मीटर कापड आण .           ५. हहमालय पववत उंच आहे. 

खालील वाक्यातील नाम अधोरेखखत करा. 

   अ] बाबाुंिा सिरा उसिला .       आ] स मनने ग लाबािे र पटे लािले.     इ] पादकटात पैसे नव्हते. 

   ई] म ले बागेत खेळत ह ती.   उ] सम रून बैल येत ह ता.  

चनबंध -माझा आवडता खेळ   

पत्र लेखन- कौट ंचबक ,पाचित गद्ांश L-5 

Laran WELL T.B.& N.B. 

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


