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INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL- DAMMAM 

              MIDDLE  SECTION 
MID TERM EXAMINATION WORKSHEET  (2022-23) 

SUBJECT: MARATHI 
NAME: ________________ CLASS:  VII  SEC: ________ 
______________________________________________________________________ 

 कविता ३, पाठ ४, ७, १४ part -1 कविता ६ ( कविता पुर्ण करा.) अपठठत गद्ाांश  , पठठत गद्ाांश - 

पाठ ५ दादास , पत्र व््ाकरर् : क्रि्ाविशेषर् आणर् त्ाांचे प्रकार ,कथा लेखन : जाळ््ात अडकलेला 
ससांह , पत्र लेखन:भारती् पे्रकक्षर्ी् स्थळ ,  AlL कठठर् शब्द - शब्द शुध्द करा Learn  well  from 

N.B.&T.B. worksheet  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

कविता ३ माझ्या अंगणात 

कठीण शब्द – १)अगंणात    २) लख्ख     ३ ) शाळवाच   ४) रानमेव्याची    ५) घरामंद  ं   

 ६) शशणतो    ७) टिपती    ८) उडूननया     ९)मातीतून     १०) जीव 

शब्दार्थ - १. शाळवाच मोती २. रास   ३. शमजास ४.रानमेवा ५. शशणणे  

समानार्ी शब्द – १. माय-    २. घरामंद  ं   ३. दरू      ४. आसू  ५. टिपती  

विरुद्धार्ी शब्द - १. काळ्या २. लख्ख     ३. दरू   ४. आज     ५. जाता   

िचन बदला -१. दाणा  २. पाखरू  ३. घर     ४. अंगण   ५. मोती    

ललिंग बदला- १. माझ्या     २.तुम्ह       ३. माय    

अर्थ सािंगून िाक्यात उपयोग करा .१. गुण्यागोववदंाने खाणे    २. लख्ख  

खालील प्रशनािंची एका िाक्यात उत्तरे  ललहा .  

१. कवीच्या अंगणात कशाकशाची रास पडत े? 

२. रानमेवा कुठे उगवला आहे ? 

३. कवीच्या अंगणात पाखरे का येतात ? 
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४. जीव दमला कक कोण घास भरवते ? 

५. अगंणात कोण दाणे टिपतात ? का गालावर आसू येतात ? 

६. कवी गुण्यागोववदंाने रानमेवा खायला का सागतं आहे ? 

प्र.खालील प्रशनािंची तीन-चार िाक्यात उत्तरे ललहा.  

१. 'माझ्या अगंणात 'या कववतेचा अर्थ शलहा.  

प्र.   समूहदर्शक र्बदाचंी यादी करा.     उदा. धान््ाची - रास 

१ ) लाकडाची  २) केळीचा ३)  मुलाांचा ४ ) पक्ष्ाांचा ५)  प्राण्ाांचा ६)  द्राक्ष्ाांचा  

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

पाठ ४ गोपाळाांचे शौ्ण  
कठीण र्बद -१. जजल्हातील २. तालुक््ात ३.पा्थ््ाशी ४.उन्हाळ््ात ५. गोपालच््ा  

६. न््ाहाळला   ७.आटोक््ात  ८. कौतकुास्पद  ९. अजननशामक    १०. ितणमानपत्रातून 

र्बदार्श - १. गुण्ागोविांदाने २. पौराणर्क ३. परेतनच ४. पोसशांदे ५. ननरपेक्ष  

समानार्ी र्बद -१. गड २. ऊजाण ३. धाडस ४. नागररक ५. मांदािला  

विरुद्धार्ी र्बद-१. ठदिस २. सुरुिात ३. उतरर् ४. शक्् ५. शहार्पर् 

ल गं बद ा- १. विद्ाथी २. सशक्षक ३. गहृस्थ  

िचन बद ा - १. बातमी २. चेहरा ३. नदी  

अर्श सांगून िाक्यात उपयोग करा . १ सादर कररे् २. हजर होरे्  
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प्र. १) खा ी  प्रशनांची एक-दोन िाक्यात उत्तरे ल हा. 

१. कर्णगड   कुठे िसलेला आहे? 

२. 'गाडी थाांबिा ',असे गोपाळ का ओरडला ? 

३. गोपाळने आग विझिण्ासाठी का् केले ? 

४. आग िळेेिर विझली नसती तर कोर्त ेनुकसान झाले असते ? 

प्र. २) कोण कोणास म्हणा े ते ल हा? 

१) "अरे िेड््ा, ठह जांगलाची आग आपर् कशी का् विझिू शकू ?" 

२) "पर् साहेब त ेकस शक्् आहे  ? मला तर हा िेडपेर्ाच िाटतIे  ?"  

३) "मानस असो का जनािर त्ाांना िाचिा्ला पाठहज ेना ! " 

प्र.३)खा ी  अधोरेखखत र्बदांमधी  नामें, सिशनाम,ेविरे्षण,क्रियापदे ररकाम्या चौकटीत भरा.  

१) कर्णगड नािाचा एक पौराणर्क गड आहे. 

२) ड्रा्व्हरने लगेच गाडीचा िेग िाढिला. 

३) तो लाांब पाईप गोपाळन ेओढत आर्ला. 

४) सिाांच ेचेहरे उजळले होते. 

पाठ  ७ नातवंडांस पत्र  
कठीण शब्द १) ननदान  २) रं्डीताप    ३) स्वतःच्या  ४) झोपायची   ५) आजार   

६) चचडून  ७)चड्डीच्या    ८) वपवळ्या    ९) फुशारकीने  १०) छातीवर  

शब्दार्थ :१) पडसे २) हेवा वािणे  ३) नाखुषी ४) दखुणेकर   

समानार्ी शब्द : १) लाज २)ननदान   ३) अशक्तपणा ४) बेदाणा ५) उत्सुकतेने  
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विरुद्धार्ी शब्द : १) आजार  २) राग३) छान ४) अशक्तपणा ५) दःुख 

ललिंग बदला:   १) ताई    २) डॉक्िर  

िचन बदला:१) औषध २) गोष्ि ३) पेढा ४) बािल   ५) चेहरा 

खालील शब्दािंचा अर्थ सािंगून िाक्यात उपयोग करा . 

१) ध्यानात येणे २) सुचेनासे होणे  ३) फुशारकी मारणे 

कें व्हा त ेललहा. 

१) पाठातील मुलाला घराच्या दःुखात सहभागी व्हाव,े असे वािू लागले. 

२) मुलाने डॉक्िराकंडून औषध आणायचेय, असे ठरवले. 

३) मुलाला धन्य धन्य झाल्यासारख ेवािले.. 

४) डॉक्िरांचे बोलणे ऐकून मुलाची ननराशा झाल . 

र्ोडक्यात उत्तरे ललहा. 

१) 'आजार  पडण्याचा प्रयोग' या पाठातील मुलाला का आजार  पडाव ेअसे वाित होते? . 

खालील शब्दािंना पयाथयिाची शब्द ललहा. 

१) डॉक्िर  २) ऑपरेशन ३) मेडडशसन ४) पेशंि  

िाक्य तयार करा- १) औषध- २) औषधांपासून   ३) औषधावर ४) औषधांचा 

13.सिंतिाणी   सिंत सेना महाराज  

प्र. 1   संदभाशसहहत स्पष्टीकरण करा .                                                           
आजज सोनन्ाचा ठदिस दृषटीां देणखलें सांताांस II१II 

जीिा सुख झालें माझें माहेर भेटलें            II२II 

अिघा ननरसला शीर् देखताां सांतचरर्        II३II 

आजज ठदिाळी दसरा सेना म्हरे् आले घरा II४II 
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१ खा ी  प्रशनांची उत्तर ल हा. 

१. शाळिाच मोती शब्दाथण सलहा. ------------------------- 

२. नागररक समानाथी शब्द सलहा. ---------------------- 

३.  राग विरुध्दाथी शब्द सलहा.-------------------- 

५. समुह दशणक शब्द शोधा.लाकडी (गोळी / मोळी) 

६. -------- ्ेथील माध््समक शाळेची सहल कर्ाणगड ्ेथे गेली होती .(मोहदी / नागपुर) 

६. बाबाांना दर आठ ठदिसांनी ----------- ्ा्चेच. (ताप / पडसे)  

७. हळुच मी खुचीिर बसलो आणर् लोकाांकड े------- बघू लागलो.(टकामका / िेड््ासारख) 

८. गळ््ातील नळी ----------- लािली.(छातीिर / पा्ािर) 

९ . पक्षी जा् ठदगांतरा हा अभांग ------------ सलहीला. 

१०. माता गुांतली कामासी ------- नतच ेबाळाांपाशी 

प्र. कंसात हद ेल्या पयाशयातून योग्य पयाशय ननिडून िाक्ये पुन्हा ल हा. 

१)  काळ््ाशार मातीतनू मोती- पिळ्Iची ------------( समजास ,आस, रास, ) 

२ ) घराांमदीां घरट््ात जसी दधुातली ---------------( मा्, सा्, जा्. ) 

३ ) दरू उडूनन्ा जाता, आसू ्ेती------------( गालािर, सारेजर्, घरट््ात )  

प्र.ररकाम्या जागी योग्य शब्द भरा .  

१. माझ्या अगंणात ------- चांदण ंपडलं .     [ लख्ख ,काळं ] 

२. अगंणात माझ्या डुले ------ची शमजास .     [ फुलपाखराची,रानमेव्याची ] 

३. अगंणात आज माझ्या  दाण -----पाखरं     . [ टिपती ,िाकतो ] 
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४. माझ्या अगंणात कववतेचे कवी --------आहेत .   [  ज्ञानेश्वर कोळी , पु. ल. देशपांड े] 

५. टदला - घेतला ----------रानातला रानमेवा.  [ संपतो,वाढतो ] 

कविता ६ टप टप पडती  

१.टप टप पडती -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------- गार्ी गाती तेच शहारे् , बाकी सारे ------------! 

टप टप पडती  ्ा कवितेच््ा किीचे ----------------- . 

         व्याकरण 

खालील िाक््ात ्ोन् क्रि्ाविशेषर् घाला. 

 (सिशत्र, सगळीकड,े पूिी,घटाघटा, सध्या, जिरे् ,पूिी ,सदा ,हल् ी, खो )  

१. --------------िाहतकुीची साधन कमी होती. 

२. ------------- माझ््ा घरी कोर्ीच नाही. 
३. ---------- त ूशाळेत ्ेत नाहीस. 

४. मांदा सलठहताांना ---------- चुका करते. 

५.आई मला ------------ ्ेताांना ठदसली. 

६. ---------  दरी आहे. 

७.मी ----------- पार्ी प््ालो. 

८.----------- ठहरिगेार ठदसते. 


