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INTERNATLONAL INDIAN SCHOOL, DAMMAM 

MIDDLE SECTION 

WORKSHEET MID TERM EXAM (2022-23) 

SUB – MARATHI                                                                                          CLASS – VII 

______________________________________________________________________________________________________ 

ANNUAL PORTION: P-8, L-10, 13, 14,(PART-2) POEM- 11. (COMPLETE THE 

POEM),LETTER WRITING(MUKHYADHAPAKAS SUTTISATHI ARJ),STORY WRITING-

HUSHAR KAVALA, UNSEEN PSSAGE,SEEN-L-12 ROJNISHI, GRAMMER: 

PREPOSITIONS,CONJUCTIONS  

(LEARN N.B.,T.B. & WORKSEET WELL) 

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

                                  ८ .शब्दांचे घर 

कठीण शब् 

१) शब्दांचे     २) वेलदांटीचद   ३) एकोप्यदने   ४) झिरपत     ५) अर्थ. 

शब्दर्थ झलहद. 

1.हळवे    2. मेळ     3. धुसफूस     4.भदन 5.झिरपणे 

समदनदर्ी शब् झलहद 

1.स्वर     2. मेळ     3.एकोपद    4.छप्पर      5.लळद 

झवरोधी शब् झलहद. 

1.सुांदर   2.हळवे  3. छदन  4.  प्रते्यकदलद   5. सुख 

अर्थ सदांगून वदक्य बनवद. 

1.कदनोकदनी  -   2.कदळीजभर- 

प्र.कोण ते झलहद . 

1. शब्दांच्यद घरदत रदहणदरे -       2. घरदत एकोप्यदने खेळणदरे -    3.अवतीभवती 

झिरपणदरे- 

प्र. एकद वदक्यदत उत्तरे झलहद. 

१.सुांदर सुांदर घर कशदचे आहे ?   २ .मधले अांतर कुरवदळदयद कुणदचे छपरां  आहे ? 

३. एकोप्यदने कोण खेळदयचे ?   
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 ररकदम्यद जदगी योग्य शब् झलहद.  

१.मधले अांतर कुरवदळदयद रेघदांचे --------- आहे.( छप्पर, वेलदांटी ) 

२. शब्दांचे घर -------आहे .( सुांदर, आनांद ) 

३. शब्दांच्यद सुांदर घरदलद -----------  ही सोबत करतदत. ( झवरदमझचने्ह, स्वर) 

4. एकोप्यदने सगळे ------ खेळदयचे. (अक्षर, स्वर) 

खदलील प्रश्दांची र्ोडक्यदत झलहद. 

१. "शब्दांचे घर " यदकझवतेच्यद आधदरे शब्दांचे महत्त्व झलहद ? 

                      १०.   पांझडतद रमदबदई 

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

             कठीण शब् - 

१.देशभक्त    २. अपांग  ३. सांसृ्कत   ४. कल्यदण      ५. स्वदवलांबी 

६. झववदह  ७. व्यवसदय     ८. रूढी ांच्यद     ९. आयुष्य     १०. वांझचत 

          शब्दर्थ झलहद. 

1.अनुवदद      2.ख्यदती     3.हदतभदर लदवणे   4.पांझडतद    5.रूढी 

        समदनदर्ी शब् झलहद 

1.धनवदन    2.सुधदरणद    3.अपदर   4.तेज   5.झनशचय 

         झवरोधी शब् झलहद. 

1.वक्तद    2. आठवण    3. झवधवद   4. स्वदवलांबी    5.अांध 

झलांग बदलद. 

1.स्त्री      2.सदसरद    3.बांधू         4.झवदवदन 

वचन बदलद. 

1.स्त्री    2.झचत्र    3.दोरी      4.टोपली 

अर्थ सदांगून वदक्य बनवद.   1.सांघर्थ   2.अट- 
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प्र.एकद वदक्यदत उत्तरे झलहद. 

१. भदरतदतील झियदांची पझहली सभद कुठे व कोणी भरझवली होती ? 

२. रमदबदईांचे पतीझबझपन झबहदरीमेधदवी यदांची कदय म्हणून ख्यदती होती ?  

३. झियदांनी झशकणे व झशकवणे यदसदठी कदय करदयलद पदझहजे असे रमदबदईांनद वदटत होते ? 

४.रमदबदईांनी मुक्तीझमशनची स्र्दपनद कशदसदठी केली ? 

 

खदलील प्रश्दांची र्ोडक्यदत झलहद . 

१. पांझडतद रमदबदईांनी हांटरकझमशनकडे कोणती झशफदरस केली ? 

खदलील चौकटी पूणथ करद . 

१.पांझडतद रमदबदईचद झववदह यदांच्यदबरोबर िदलद - २. त्यदांच्यद मुलीचे नदव - 

३. सहस्त्रकदतील कमथयोझगनी– 

१.रमदबदईचे पती झबझपनझबहदरी मेधदवी यदांची------म्हणून ख्यदती होती .( वकील, झशक्षक) 

२.स्त्रीयदांसदठी -------- सभद रमदबदईांनी कोलकत्तद शहरदत घेतली. (पझहली, एक) 

३. स्त्रीयदांनी झशकले पदझहजे ,--------पदझहजे.( झशकवले, पझहले) 

४. मुली ांनद झशक्षण घेऊन ---------- करण्यदसदठी रमदबदईांनी मुक्तीझमशनची स्र्दपनद केली.( 

स्वदवलांबी, योझगनी) 

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

                १३.  अदलदबदल 

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

             कठीण शब्-  

१. जमली    २. घट्ट    ३. प्रते्यक  ४. तदकदही  ५. कल्पनद     

६. अझजबदत   ७. दुष्टीनी ां   ८. झभडली   ९. सुईदोरद   १०. गल्लीत 

         शब्दर्थ- 

१.व्रदत्य  २.पदरद चढणे   ३. चीत करणे  ४. एकडदव   ५.ध्यदती 

        समदनदर्ी शब् - 

१.घटट  २. फरक   ३. हरणे  ४. पके्क   ५. बदहे 



MARATHI-VII Page 4 of 6 
 

       वचन बदलद- 

१.कपडद  २.रांग   ३.पोर  ४.पैसद   ५.कुस्ती 

झलांग बदलद - 

१.मुले   २. वडील   ३.वझहनी 

अर्थ सदांगून वदक्यदत उपयोग करद.  

१.गळ घदलणे   २. चीत करणे - 

कोण कोणदलद म्हणदले ? 

१. "चल ये ,मी तुझ्यदबरोबर कुस्ती लढतो ."  २. "पण मलद वदचदयलद आई आहे ". 

३."अरे ,असे झमत्रदांपदसून पळतदय कदय ?" 

योग्य झवरदमझचने्ह वदपरून वदके्य पुन्हद झलहद . 

१. अरे अमृत इसदब तुम्ही दोघे झकती एकसदरखे आहदत 

२.पण तुिां कदय तू कदय घदलणदर इसदबने झवचदरले. 

प्र.एकद वदक्यदत उत्तरे झलहद. 

१. इसदब व अमृत यदांचे घर कोठे होते ? 

२.एकद व्रदत्य मुलदलद कोणती खोडकर कल्पनद सुचली ? 

३.सवथ मुले सैरदवैरद कद पळून गेली ? 

४. सवथजण कशदने हेलदवून गेली ? 

खदलील प्रश्दांची र्ोडक्यदत झलहद . 

1.इसदबलद वदचवण्यदसदठी अमृतने कदय केले ? 

प. पुढील वदक्यदांत कां सदतील योग्य वदक्प्रचदर झलहद. 

१. घरी आलेल्यद पदहुण्यदांनद बदबदांनी रदहण्यदसदठी -------------.(गळ घदतली ,भुरळ घदतली ) 

२. .बदळू नवीन छत्री कोठेतरी झवसरून आलद. हे पदहून आईचद -------------- (पदरदचढलद 

,कौतुकवदटले ) 

३.रस्त्यदवर भदांडणदऱ्यद कुत्र्दांच्यद आवदजदने नीतदच्यद ------------(पोटदत कदवळे ओरडले 

,पोटदतगोळदआलद ) 
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४.त्यदची करुण कहदणी ऐकून सवदांची मने----------------- (हेलदवून गेली ,हबकून गेली ) 

१. "पण मलद वदचवदयलद -------- आहे ." 

२.---------------च्यद सणदलद दोघदांनी नवीन शटथ घदतले होते . 

३.एकद ------- मुलदलद एक खोडकर कल्पनद सुचली . 

४. हसनभदई कदय सदांगत आहेत ते ऐकदयलद शेजदरपदजदरच्यद ------------ ही झतरे्  जमल्यद. 

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

पदठ – १४.सांतवदणी 

   प्र.  संदर्भासहित स्पष्टीकरण करभ .   

ऐसे कैसे िदले भोांदूI  कमथ करोझन म्हणती सदधू II १ II  

अांगद लदवूझनयद रदख I डोळे िदकुझन करती पदप II २ II  

ददवुनी वैरदग्यदची कळद I भोगी झवर्यदांचद सोहळद II  ३ II  

तुकद म्हणे सदांगो झकती I जळो तयदांसी सांगती II ४ II   - सांत तुकदरदम 

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

व्यदकरण - शब्योगी अव्यय व उभयदन्वयी अव्यय 

प्र. खदलील वदक्यदतील शब्योगी अव्यय  शोधद,व झलहद . 

१. मुले सदयांकदळी  घरदकडे गेली.   

२. शेतकरी दुपदरी िदडदखदली झवश्दांती घेत होतद . 

३. सूयथ डोांगरदमदगे गेलद.  

४. गुरुजी फळ्यदजवळ उभे रदहून झशकवीत होते. 

५. मोरदच्यद डोक्यदवर तुरद असतो. 

प्र. खदलील वदक्यदांतील शब्योगी अव्यये अधोरेखखत करद . 

१. आमच्यद शदळेसमोर वडदचे िदड आहे.  

२. मुलदांनी फुगेवदल्यदभोवती गदी केली.  

३. आमचद कुतदथ मलद नेहमी झमत्रदप्रमदणे भदसतो.  
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४. देशदलद देण्यदसदठी तुमच्यदकडे दहद झमझनटे वेळ आहे कद ? 

प्र. खदलील वदक्यदतील उभयदन्वयी अव्यय ओळखद व झलहद.  

१. मी वगदथत झशरलो आझण शदळेची घांटद िदली.  

२.ढग खुप गजथत होते पण पदऊस मुळीच पडलद नदही.  

३ .यांदद पदऊस पडलद म्हणून झपके बरी आली.  

४. मी घरी पोचलो तेव्हद घड्यदळदत सहद वदजले होते.  

५. मलद मुांबईची हवद आवडत नदही , कदरण तेरे् फदर उकडले. 

 

प्र. चौकटीत झदलेल्यद उभयदन्वयी अव्ययदांचद योग्य वदपर करून ररकदम्यद जदगद भरद. 

{परां तु, वद, म्हणून ,तरी, आझण ,झकां वद } 

१. मांगल खांझजरी -----------टदळ छदन वदजवते . 

२. कदकद आलद ---------------- कदकी आली नदही . 

३. कुां ददचद पदय मुरगळलद  म्हणून ती शदळेत येऊ शकली नदही . 

४. मलद बूट -------- चप्पल खरेदी करदयची आहे . 

५.धो धो पदऊस पडत होतद -------- मुले पटदांगणदवर खेळत होती . 

 

पत्रलेखन -मुख्यदध्यदपकदस सुट्टीसदठी अजथ 

कर्दलेखन -हुशदर कदवळद 

[ मुदे्द - एक कदवळद - खूप तहदन लदगते - जवळपदस पदणी नदही-एक घरदपुढे मडके -

मडक्यदच्यद तळदशी पदणी - झवचदर करतो-युक्ती सुचते-खडे टदकतो-पदणी वर येते-तहदन 

भदगते .] 

कझवतद पूणथ करद - ११. लेक         कवझयत्री - अखितद जोगदांड – चदांदणे 

कहिण शब्द  - अशुध्द  शुध्द                                                                           

*********************** ALL THE BEST ******************************************* 


