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INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL ,DAMMAM 

MIDDLE SECTIONS 

ANNUAL EXAMINATION WORKSEET (2022-23) 

CLASS – VI                                                                                  SUBJET-MARATHI              

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

ANNUAL EXAM PORTION –  ७. उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी ,L-12चंद्रािरची शाळा,  L-13 मोठी आई,   

L-14 अप्पाजीचें चातुर्य ,कविता ३.पाऊस आला ! पाऊस आला !,(complete the poem1st3 stnza) पत्र 

लेखन: वििाळीच्या सुट्टीत आपल्या वमत्राला पत्र , अपवित गद्ाांश, व्याकारानां : नाम, सिवनाम , विशेषण, 

काळ (Learn T.B.,N.B.& Worksheet well ) 

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

                                        पाठ - ७. उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी      

लेखक-डॉ.प्रदीप आगलािे 

कठीण शब्द- १.स्वतंत्र  २. हार्सु्कल ३. विसु्तत  ४. अभेिर् ५. सियसामान्य ६. प्राप्त ७. पिधतशीर 

८. स्वतः   ९. गट्टी १०. मागयिशयन 

शब्दार्थथ :१. कुतूहल वनमायण होणे २. विस्तृत        ३. तल्लख     ४. विद्यािान ५. आतुरतेने 

समानार्थी शब्द :१. उद्यान  २. से्नहाने ३. गरज      ४. गट्टी  ५. तल्लख  

विरुद्धार्थी शब्द :  १. लक्ष    २. छान        ३. आिर      ४. मारे्ने      ५. तल्लख  

वलिंग बदला : १. वििर्ार्थी  २. मुख्याध्यापक ३. मुलगा     ४. महाराजा   ५. लेखक  

िचन बदला : १. लेखक २. पुस्तक   ३. शाळा   ४. भेट ५. वशफारस  

वलिंग ओळखा :१. उद्यान  २. पुस्तक    ३. शाळा      ४. वििस  ५. वििर्ार्थी 

अर्थथ सािंगून िाक्यात उपयोग करा. १. चौकशी करणे  २. संधी वमळणे  

एक दोन िाक्यात उत्तर वलहा.  

१. चनी रोड उद्यानात केळुस्कर गुरुजी कशासाठी रे्त? 

२.उद्यानात गुरुजीचें कोणाकडे लक्ष गेले? 

३. गुरुजीनंा िाचन करत बसलेल्या विद्याथ्याची विचारपूस करािी का िाटले ? 

४. केळुस्कर गुरुजीचंी ि डॉ . आंबेडकरांची गट्टी का जमली?  

र्थोडक्यात उत्तर वलहा. 

१.  डॉ. आंबेडकरांनी कोणता नािलौवकक वमळिला ? 

पुढील िाके्य कोण कोणाला म्हणाले ,ते वलहा. 
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१. "बाळ तुझं नाि कार्?"  

२." चांगली पुस्तके िाचली पावहजेत ." 

३. " मला ती पुस्तके िाचार्ला आिडतील !" 

प्र.३] असे का घडले? ते वलहा . 

१.  केळुस्कर गुरुजीचं्या मनात उद्यानात िाचत बसलेल्या विद्याथ्याांबाबत कुतूहल वनमायण झाले . 

२. भीमराि उद्यानात िाचत बसार्चे. 

३. गुरुजी ि भीमराि र्ांच्यात गट्टी जमली. 

४. गुरुजीनंी भीमरािांच्या  डोक्यािरून हात वफरिला.  

५. गुरुजीनंी भीमरािांच्या उचं्च वशक्षणासाठी वशफारस केली. 

ररकाम्या जागा भरा. 

१. --------चे चनी रोड उद्यान! [पुणे,मंुबई ] 

२. लेखक कृष्णाजी अजुयन ----------- गुरुजी [केळुस्कर , काळे ] 

३. "माझं नाि ----------रामजी आंबेडकर ."[ भीमराि,रामराि] 

४. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतंत्र भारताची ----------वलवहली .[सेिा,राज्यघटना ] 

५. र्ा पाठाचे लेखक ------ आहेत. [ डॉ.प्रिीप आगलािे ,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर] 

Q.5 learn from T.B.well 

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

                                12 .   चिंद्रािरची शाळा 

कठिण शब्द 
१.दप्तराचे  २ पािीवरती ३. ऑक्सिजन ४. सिस िंडर ५. डब्याची ६.जेवणाची  ७. 
तरिंगत ८.फसत ९.चािंदण्याशी १०.दाबायची 
शब्दार्थथ - १ .शतक        २.  र्ान       ३.   कटकट      ४.  पी.टी.         ५ .  भारी 

समानार्थी  शब्द -  १.  शाळा        २.    िार     ३ .  ओझे          ४.   उडी        ५ .  पटपट  

विरुद्धार्थी शब्द - १.  गोड              २ . पास          ३.  छोट्या      ४.  खुले  ५.नसेल x असेल  

 

अर्थथ सािंगून िाक्यात उपयोग करा . १. कटकट            २ . तरंगत 

 एक  िाक्यात उत्तरे वलहा . 

१.चंद्रािरची शाळा कोणत्या  शतकात भरेल ?  
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२.चंद्रािरच्या शाळेत जाताना कशाचे ओझे नसेल ? 

३.चंद्रािरच्या शाळेत अभ्यास कसा करािा लागेल ? 

४.चंद्रािरच्या शाळेत कशाची कटकट राहणार नाही ? 

प्र.२ दोन - तीन िाक्यात उत्तरे वलहा . 

१.चंद्रािरच्या शाळेत पास केव्हा केले जाते ? 

२.चंद्रािरच्या शाळेत चांिण्ांशीच का खेळािे लागणार आहे ? 

प्र.४. शब्दातील  शेिटचे अक्षर सारखे येणारे शब्द कवितेतून शोधा ि वलहा . 

उदा.भरेल -नसेल  

१.मुलें २. शाळा  ३.कटकट    ४.पहाल    ५. अभ्यास    ६.शाळा  

Q.3 learn from T.B 

 ररकाम्या जागा भरा. 

१. एक ------- मारताच तसेच तरांगत रहणार.[जाळ्या, उडी ] 

२. शाळेत बटण दाबताच शाळेचे ---------- उघडणार.[ मंगल ,िार] 

३.     चांद्रािरच्या शाळेत --------चे वसवलांडरच न्यािे लागेल. [भाजीपोळी, वसवलांडर] 

४. पी.टी च्या तासात  -------------राहणार. [ एक उडी, तरांगत ] 

५. चांद्रािरच्या शाळेत जाताना पािीिरील ------चे  ओझे नसेल.[ दप्तरा, अभ्यास ] 

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

                                                  १३. मोठी आई 

कवठण शब्द  :१. धनधान्य २. रॉकेल ३.वनमायण ४.प्रचंड ५. प्रते्यक ६.खुच्याय ७. उत्पन्न ८.िस्त्र  

९. मातृभुमी १०. अन्न 

शब्दार्थथ :१] वजन्नस २]तुळ्या ३] रॉकेल ४] पे्रमभाि बाळगणे ५] िस्त्र  

समानार्थी  शब्द :    १.जोधंळा   २.  सूत       ३. कपाशी         ४. गंुड्या      ५.  कडबा  

विरुद्धार्थी शब्द :    १. वजिंत      २. मऊ        ३.  शहाणे            ४. उपकार  

िचन बदला:           १. तुळई       २. िावगना       ३. वबजागरी     ४. किठ     ५.  झाड     ६.  माती  

वलिंग ओळखा:        १. नारळ        २. केळे            ३.माती        ४. कुलूप      ५. मातृभूमी  

अर्थथ सािंगून िाक्यात उपयोग करा. अ] मार्भुमी     ब] मार्ा  

एक दोन िाक्यात उत्तरे वलहा . 

१.घर बांधण्ासाठी  कोणकोणत्या िसू्त  लागतात ? 
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२. जवमनीच्या पोटात कोणकोणती खवजने सापडतात ? 

३. कारखान्याच्या धातूपासून कोणकोणत्या िसू्त तर्ार होतात ? 

४.चुना कशापासून तर्ार करतात ?  

५. लेखखकेच्या मते मातृभूमीबद््दल  पे्रमभाि का बाळगािा ? 

४ .आई साठी पाठात िापरले गेलेले शब्द वलहा . 

खालील पदार्थथ  कशापासून बनतात ते वलहा . 

 १.फुटाणे   २.मनुखे    ३.भाकरी    ४. चपाती    ५. िेफसय     ६. सास    ७. सरबत   ८. वचक्की  

१.जेिणाच्या ताटातला प्रते्यक ---------- मोठ्या आईने वदला. [ वजन्नस, िाटी ] 

२.चुनखडीच्या खडकापासून ------- तर्ार करतात.[ चुना, लाडू ] 

३. र्ा मार्भूमीबद्दल आपण मनात नेहमी पे्रमभाि बाळगािर्ास हिा.[ पे्रमभाि, उपकार] 

४.आपली मोठी------- म्हणजेच आपली मार्भूमी ! [आई, बाबा ] 

५. ----------- जवमनीतूनच जीि धरून िाढतात. [ पहाड,  झाड ] 

 

                                                         १४.  अप्पाजी िंचे चातुयथ       

कठिण शब्द- १. चातुर्व २. कृष्णदेि रार्  ३.कवलांग ४.आस्वाद ५. गाडीिान ६.प्रिासात ७. क ौ्तुकही 

८.मुती ९. दजावची १०. लिवचक 

शब्दार्थथ :    १.कीती     २. चििार        ३. गाडीिान    ४. वनकृष्ट      ५. अफिा  

समानार्थी शब्द :   १. चतुर     २. आस्वाि       ३. जलि         ४.लिवचक   ५. पुरािा  

विरुद्धार्थी शब्द :   १.वहत      २.  वनकृष्ट            ३. कीती          ४. अिघड  

िाक्यात उपयोग करा : १.पुरािा                 २.चतुर   

प्र. एक दोन िाक्यात उत्तरे वलहा . 

   १.अप्पाजीनंी बैलगाडीत कशाचे पीक घ्यार्ला लािले ? 

   २. उतृ्कष्ट िजायची मूती कोणती ? 

  ३.कवलंग चा राजा संतुष्ट का झाला ? 

  ४.कृष्णिेिरार् र्ांचे राज्य कुठे होते ? 

  ५.बैलगाड्या  कवलांग राज्यात पोचार्ला वकती महीने लागत? 

 

र्थोडक्यात उत्तरे वलहा . 
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१. अप्पांजीनंी ताजी कोबी कवलंग िेशाकडे कशी पाठिली ? 

२. अप्पाजीचं्या मते ,उत्तम माणूस कोणता ? 

प्र. १०. खालील आकृतीत वदलेल्या शब्दािंस विशेषण लािा .All learn from T.B 

१.कोबी-   २. मूती- 

ररकाम्या जागा भरा. 

१. कवलांग राजाला ---------- कोबी वमळाली.[ घरा ,ताजी ] 

२. आपली ---------- त्याांनी अप्पाजी ांना साांवगतली.  [ शंका, वचंता ] 

३. त्याांनी एक ----------- तार घेतली.[ लिवचक , काटेरी ] 

४. विजर्नगर मधे्य ------------- र्ाांचे राज्य होते .[ अप्पाजी, कृष्णदेिरार् ] 

५. बैलगाड्या  कवलांग राज्यात पोचार्ला ------ महीने लागत.[ तीन, सहा ] 

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

   कठिता ३.पाऊस आला ! पाऊस आला ! 

 

पाऊस आला ! पाऊस आला ! ऎन दुपारी विजा चमकल्या 

---------------------------------- कडाड कडकड --------------- 

----------------------- गारा गारा.पाऊस आला ! पाऊस आला ! 

वदिाळीतल  ------------------- ----------------------------------- 

भुांकत सुटली ------------------ ----------------------------------- 

पाऊस आला ! पाऊस आला ! "उशीर, --------------------------------- 

------------------------------------- -------------- वभजले पापड 

पाऊस आला ! पाऊस आला ! आम्ही केला इकच वगल्ला 

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

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

 *  मराठी व्याकरण  -  नाम ,सिथनाम ,काळ ,विशेषण  

नाम,सिथनाम शब्दाला अधोरेखखत करा . 

१.ती मुलगी आहे . 

२.आम्ही सिय सहलीला जाऊ . 

३.राम सहािीत वशकतो ,तो गाणं गातो  
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४..कोवकळा गातआहे . 

५.मैिानािर गिी आहे . 

खालील िाक्यात काळ ओळखा. 

१. ररमा सहलीला  गेली.  

.२.मला आंबा आिडतो . 

३. सुभाष माझा वमत्र आहे . 

४.िंिना अभ्यास करेल . . 

५. संजू विकेट खेळत होता .  

६. मी पोहार्ला वशकणार आहे. 

 

खालील िाक्ाांतील ररकाम्या जागी कां सातील र्ोग्य विशेषणे वलहा. 

( टिटिीत, उांच, निा , शांभर)  

अ. वहमालर् ---------- पिवत आहे. 

आ.कां पास घ्यार्ला आईने मला  ---------- रुपरे् वदले. 

इ.बागेत ----------- फुले आहेत. 

ई. ताईने मला ------- सदरा वदला. 

*.पत्र  लेखन  - वदिाळीच्या सुट्टीत आपल्या वमत्राला पत्र 

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


