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L. NO.- 5. सुगरणीचे घरटॆ,6. हे खरे खरे व्हावे ,10. बाबाांचां पत्र,11. मिनूचा जलप्रवास,  Poem- 9 

(Poem1st3 sanza)– Complete the Poem, व्याकरण : नाि , सववनाि,   paragraph writing 

- िाझा आवडता देशभक्त, all कमिण शब्द - शब्द शुध्द करा .Comprehension: unseen 

,Seen poem -1. Learn  well  from N.B.&T.B 

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

   पाि – ५.     सुगरणीचे घरटॆ 

Q.1शब्दार्व  

    १] मजबुत   २]सुबक ३]शाबूत राहणे ४]सर होणे     ५]वाखाणणे 

 

Q.2 मवरुध्दार्ी शब्द 

   १] जबाबदार २]योग्य ३]मजबूत ४]पूणण  ५]बारीक 

 

Q.3 वचन बदला 

   १]पक्षी  २]घरटे ३]मुले  ४]पपल्ल्लू 

 

Q.4 मलांग बदला 

     १]पक्षी  २]पतला ३]मुले  ४]गुरूजी   ५]तो 

 

Q.5 शुध्द शब्द 

    १]पिरीक्षण  २]कसबी ३]कष्टाळू ४]पियोजि ५]पििंबाच्या 

 

Q.6 अर्व साांगूनवाक्यात उपयोग करा 

   अ] सुबक      ब] पिकाटी       क] मजबूत 

 

Q.7 सिानार्ी शब्द 

   १.चिकाटी  २.अपार  ३.भारी  ४. वीण  ५.कुटुुंबवत्सल   

 

प्र. १  एक दोन शब्दात उत्तरे मलहा. 

१. सुगरण पक्षी घरटॆ कशापासूि बिवतो? 

२. सुगरण पक्षी घरटॆ कुठे बािंधतो? 

३. सुगरण पक्ष्यािा महत्त्त्वािा गुण कोणता? 
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प्र. २ एक ते दोन वाक्यात उत्त्तरे मलहा. 

१. सुगरण पक्षी सुबक वीण कशािे घालतो? 

२.सुगरण पक्ष्यािे हे घरटॆ वादळात शाबूत का राहते? 

३. ियिा सुगरण पक्ष्याबददल काय म्हणाली? 

४. सुगरण पक्षी कुटुिंबवत्सल कसा? ते पलहा. 

५. सुगरण पक्ष्याला कसबी पवणकर का म्हटले आहे? 

 

प्र. ३ र्ोडक्यात उत्तरे मलहा. 

१. सुगरण घरटॆ या पाठातूि काय पशकायला पमळते पलहा. 

प्र.४ वाकप्रचार व त्ाांचे अर्व त्ाांच्या जोड्या लावा 

 अ गट    ब गट 

अ] शाबूत राहणे  १] बरोबरी करणे ( ) 

आ]वाखाणणे   २] पटकूि राहणॆ ( ) 

इ] सर येणॆ   ३] सु्तती करणॆ  ( ) 

 

प्र.७ खालील काही शब्द मदलेले आहेत त्ापैकी सुगरण शब्द पुणव करा. 

      १.िीट्िेटकी,पिकाटी,आळशी,जबाबदार,सहिशील,कष्टाळू, सु्ततीपिय,पिदणयी,झोपाळू 

 

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

                             ६. हे खरे खरे व्हावे 
      सुिती पवार 

Q.1शब्दार्व  

    १]स्वार होणॆ  २]पवहरणॆ  ३]पक्षतीज ४]भरारणारा  ५]अलगद 

Q.2सिानार्ी शब्द 

    १] पक्षी  २]गवत ३]ढग  ४]सूयण  ५]ििंद्र   ६]काळोख 

Q.2 मवरुध्दार्ी शब्द 

    १] जबाबदार  २]योग्य  ३]मजबूत ४]पूणण  ५]बारीक 

Q.3 वचन बदला 

  १]पक्षी  २]वाफ  ३]पकरण  ४]ढग ५] रिंग   ६] वारे 
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Q.4 मलांग ओळखा 

    १]पक्षी  २]पाणी  ३]पिसगण ४]गवत ५]हवा 

Q.5 शुध्द शब्द 

    १] पक्षतीझ      २] उजाण ३]पमष्कील ४]सूयणिकाश   ५]पिसगण 

Q.6 अर्व साांगूनवाक्यात उपयोग करा 

   अ] पमष्कील             ब] भास  

प्र. १  एक दोन शब्दात उत्तरे मलहा. 

१. कवपयत्रीला अवकाशात कसे पफरावेसे वाटते? 

२. कवपयत्रीला गवतावर कसे उतरावेसे वाटते? 

३. धुके बिूि कवपयत्रीला काय करावेसे वाटते? 

४. कवपयत्रीला सूयणपकरण का व्हावेसे वाटते? 

Do all ex T.B.Q. 2,3,4,11& सवणिाम 

 

पाि- ११. मिनूचा जलप्रवास   

                                                        मवनया सािे 

 कमिण शब्द 

      १]स्वच्च्छ  २] पोहणारे   ३] क्षणभरही  ४] किं टाळा  ५] पगरक्या  

     ६] िक्कर  ७] पवपित्र    ८] पतरका     ९] खेकडा  १०] जाळी 

शब्दार्व  

   १]जलिवास -                २]मासोळी   ३]मुसळधार -      ४] लोिंढे -       ५] भक्ष्य –  

 सिानार्ी शब्द 

    १] इवलीशी -      २]गरम -                 ३] समुद्र -   ४] वाळू -                    ५]लाड –  

मवरुध्दार्ी शब्द 

     १] टणक  x      २] मागे x       ३] अिंधार  x    ४] लहाि x                  ५] छाि  x  

वचन बदला   

१]िदी -    २]समुद्र -        ३]मासा -         ४]फूल -                  ५] पकडा –  
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मलांग बदला 

१]घोडा -             २] दादा -               ३]मासा –  

अर्व साांगून वाक्यात उपयोग करा 

अ] चक्कर िारून -   

ब] डोळे मवस्फ़ारणे -  

प्र. १ एक वाक्यात उत्त्तरे मलहा. 

१. पमिू मासोळी कुठे राहायिी? 

२. पमिूला समुद्र का बघायिा होता ? 

३. िदीिे पाणी गढूळ का झाले? 

प्र. २ दोन ते तीन  वाक्यात उत्त्तरे मलहा. 

१. पमिूिी व आईिी िुकामुक का झाली? 

२.घोडमासा पाहूि पमिूला हसू का आले? 

प्र.४ कोणकोणास म्हणाले ते मलहा. 

अ] "समुद्र ,समुद्र म्हणतात तो आला की!" 

 आ] "त्याि िाव घोडमासा , समुद्रघोडा!" 

इ] " घाबरु िकोस , हा तर खेकडा!" 

ई] "कासवदादा, िला िा माझ्याबरोबर." 

प्र.४ जोड्या लावा.(T.B.) 

    िाम                                   पवशेषण 

अ] पमिू                       १] मुसळधार   (  ) 

आ] पाणी        २] इवलीशी     (  ) 

इ] डॊळॆ         ३] खारट         (  ) 

ई] पाऊस     ४]बटबटीत      (  ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                       
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     पाि-१०. बाबाांचां पत्र -एकनार् आव्हाड 

कमिण शब्द 

१]गुरफटलो  २]दूरध्विी ३]पहतगुज ४] आयुष्यात ५] अपयशी ६]सिंकल्पिा  ७] पिया ८] उत्तम ९] 

जीवि   १०] फुलवतात 

शब्दार्व  

१] गुरफटणे -   २]पिराश - ३] पवपरीत -   ४]सिंबोध -  ५] आिंतररक गुण - ६] भेटी अिंती -  

 सिानार्ी शब्द 

१] सराव -       २] अवघड -       ३]शे्रणी -       ४]पुरेपुर -    ५]फराळ -  

मवरुध्दार्ी शब्द 

१] उशीर x     २] कठीण x            ३] रडत  x       ४] उत्तम x         ५] आवडीिा  x 

वचन बदला 

१] पकला -     २]किं दील -           ३] गाव -                     ४] पुस्तक -  

अर्व साांगूनवाक्यात उपयोग करा. 

अ] पहतगुज करणे -     ब] गुरफटणे-  

प्र.१ एका शब्दात उत्तरे मलहा. 

१. कठीण गेलेला पेपर -  

२. वैष्णवीला पत्र पलहणारे -  

३. परीके्षतील गुणािंपेक्षा महत्त्वािे गुण -  

४. वैष्णवीसाठी बाबा आणणार असलेला खाऊ -  

प्र. २ खालील प्रश्ननाांची उत्तरे मलहा, 

१. आईिे दूरध्विीवरुि बाबािंिा कोणता पिरोप पदला? 

२.बाबािंिी दूरध्वविीवरुि बाबािंिी  बोलणे का पसिंत केले िाही? 

३.वैष्णवीच्या अिंगी असलेल्या कला पलहा. 

४ बाबािंिेी कला जोपासण्यािा आग्रह का केला? 
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प्र. ३ दोन - तीन वाक्यात उत्तरे मलहा. 

१. गपणत पवषय वैष्णवीिा लाडका होण्यासाठी बाबािंिी कोणते उपाय सुिवले आहेत? 

प्र. ३ खालील शब्दाांचे सिानार्ी शब्द मलहा.(T. B) 

१. िृत्य -   २. सुिंदर -  ३.अवघड -  ४. उशीर -  

प्र.४ खालील शब्दाांचे मवरुध्दार्ी शब्द मलहा. .(T. B) 

१. कठीण-  २. मैत्री-  ३. अपयश -  ४ .गुण-     

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

मराठी व्याकरण  -  नाम ,सर्वनाम  
खालील वाक्यातील नाि अधोरेखखत करा. 

अ] बाबािंिा सदरा उसवला .        आ] सुमििे गुलाबािे रोपटे लावले.   

इ] पापकटात पैसे िव्हते.   ई] मुले बागेत खेळत होती.     

उ] समोरूि बैल येत होता.   ऊ] सररता व फ़ाररदा िािंगल्या मैपत्रणी आहेत. 

ए] पिंकजिे पररके्षत पपहला ििंबर पमळवला. 

खालील र्ाक्यातील सर्वनामे अधोरेखखत करा. 

अ. मी कुमारला हाक मारली.    आ. तुला नवीन दप्तर आणले. 

इ. त्यािा फोटो छान येतो.   ई. मी त्याुंना सुचविार साुंचितला.      

उ. त्याने घर झाडून घेतले.             ऊ. आपण पतुंि उडवूया.   

 

paragraph writing - िाझा आवडता देशभक्त, 

कमवता ९ घर कवी- धुांडीराज जोशीcomplete the poem (Learn poem 1 st ,2nd, 3rd  

stanza learn well ) 

(learn writer name and poem name) 

 all कमिण शब्द - शब्द शुध्द करा .Comprehension: unseen ,Seen poem- 1,  

*Learn  well  from N.B.&T.B 


