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INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL ,DAMMAM 
MIDDLE SECTIONS 

ANNUAL EXAMINATION WORKSHEET ( 2022-23) 
CLASS 8th     SUBJECT- MARATHI 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ANNUAL PORTION : पाठ- ८ . गिर्ाारोहणाचा अनुभव, पाठ-१०. आम्ही हवे आहोत का ? कविता  

११  जीिन गाणे, 13. संतवाणी , (PART-2) व्याकरण िाक्य : केिल , विश्र संयुक्त , पत्र लेखन: 

पुस्तकांची िागणी करणारे पत्र विके्रत्याला वनबंध :  सावित्रीबाई फुले अपवित गद्ांश , पवित गद्ांश 

P .१ आम्ही चालिू पुढे िारसा,All किीण शब्द learn for शब्द शुध्द्व करा .(Learn T.B N.B. 

Worksheet well)  

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

पाठ- ८ . गिर्ाारोहणाचा अनुभव  

कठीण शब्द -                                                         

१. कंटाळा    २. रोमांचक   ३. मोगहमेमधे्य   ४.  प्रगिक्षण    ५.अकस्मात 

६. उदध्वस्त    ७. भीषण     ८. संु्दून-९. गिरट्या       १० . स्मरणात 

शब्दार्थ -१. गिर्ाारोहण   २. गनमंत्रण ३.  उतृ्कष्ट  ४. रौद्ररूप ५. भूस्खलन  

समानार्ी शब्द –१.प्रवाह २. र्ात्रा ३. प्रिंसा  ४. जवान ५. आपे्तष्ट  

विरुद्धार्ी शब्द- १. नवीन२. कठीण  ३. खरेदी  ४. खूि ५. र्ोग्य  

व िंग बद ा- १. गमत्र २. वडील   ३. दुकानदार ४. काका  

िचन बद ा – १.उपकरणे २. दुकाने ३. काटे ४. खोली  ५. बाटली  

व िंग ओळखा-१. फळ २. तंबू ३. रुपर्ा ४. मलमपट्टी  ५. पहाड 

खा ी  शब्दािंचा अर्थ सािंगून िाक्ािंत उपयोग करा . 

१. गनश्चर् करणे २. अंिावर काटा रे्णे  

एका िाक्ात  उत्तरे व हा .  
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१. ईिानला कोणत्या दोन िोष्टीचा कंटाळा आलेला होता? 

२. गिर्ाारोहणाच्या रोमांचक अनुभवात ईिानने बगितलेल्या कोणत्याही चार नैसगिाक िोष्टी सांिा ? 

३. र्ा पाठात आलेल्या तीन खेळाची नावे सांिा ? 

४. ईिानच्या  गमत्रांची नावे गलहा ? 

५.  लोक सु्दंून - सु्दंून का रडत होती ? 

६. ईिान व त्याच्या गमत्रांनी भुकेल्या मुलांना कोणत्या िोष्टी गदल्या? 

प्र. एका शब्दात उत्तरे व हा. 

१. ज्या गिर्ाारोहण संस्थेकडून ईिानला ई - मेल आला ते गठकाण -  

२. अनेक तासांच्या व थकवणाऱ्र्ा चढाईनंतर सवा गमत्र पोहचले ते गठकाण - 

३. बहादुरीच्या  कार्ाासाठी गमळणारे पदक - 

प्र. खा ी  िाक्प्रचार ि त्याचे अर्थ यािंच्या योग्य जोड्या  ािा. 

    अ गट                      ब गट  

 १. काळजाला िरे पडणे-    अ ) त्रासून जाणे              

 २. मनमानी करणे -    आ) प्रचंड दु  :ख होणे       

 ३. हैराण होणे -    इ) मनाप्रमाणे वािणे         

प्र.  ‘बे’ हा उपसगथ  ािून खा ी  शब्द तयार करा ि व हा . उदा. बेवारस  

१. जबाबदार २. गिस्त ३. पवाा  ४. इमान ५. रोजिार  

र्ोडक्ात उत्तर व हा . 

१. "गिर्ाारोहणाचा अनुभव "हा पाठ अभ्यासल्यानंतर तुम्हाला जाणवलेली ईिानची िुणवैगिष्ट्टे्य 

गलहा.  

रिकाम्या जागा  भिा.  

१. ईशान व त्याच्या साथीदाराांनी असहाय्य लोकाांना ---------------- केले . 
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२. गियाारोहणाचा अनुभव खरोखर --------होता.  

३. ईशानला  कां टाळा आलेला व िोडी न वाटणाऱ्या िोष्टी ---- 

 ४. ईशान व त्याच्या साथीदाराांना ती ------------ पहाडावर घालवावी लािली.  

५. "गियाारोहणाचा अनुभव" या पाठाचे लेखक ----------- आहेत . 

६. बहादरुीच्या  कायाासाठी मिळणारे पदक ----------- 

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

पाठ-१०. आम्ही हिे आहोत का ? 

कठीण शब्द-१. इस्पितळ २. कमानीच्या ३. गभडणारं४. िलेलठ्ठ ५. कावरबावरं ६.प्रकृतीतले ७. 

गवलक्षण ८. इवले ९. आंधळं  

शब्दार्थ –१. उदी २. दचकून ३. सालस ४. हलवून सोडणे ५. खण  

समानार्थी शब्द- १. करुणा २. माजाार ३.अंि ४.औषध ५.जनावर 

विरुध्दार्थी शब्द - १. मुका  २. सालस  ३.जन्म   ४.रािीट  ५.मोठे ६.काळभोर ७. मऊमऊ  

व िंग बद ा- १. िोडा २. कुत्रा ३. मांजर ४. िेळी ५. आंधळी  

िचन बद ा- १.गपलू २. गपंजरा  ३.िळा  ४.जाळ्या ५.कटे्ट  

प्र. अर्थ सािंगून िाक्ात उपयोग करा.  

१. गनभाव लािणे    २. लक्ष वेधून िेणे ३. आवाहन करणे  

एक िाक्ात उत्तर व हा.  

१. मुबंईच्या परळ भािात कोणते इस्पितळ आहे? 

२. इस्पितळाच्या गभंतीवरील तसगबरात कोणत्या प्राण्ांचे गचते्र  आहे ? 

३. लेस्पखकेला भरत कोणता गवभाि पगहल्यांदा दाखवतो ? 
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४. मांजरांना इस्पितळात गवलक्षण एकटे का वाटते ? 

५. आंधळ्या मांजरीचं सवाांि का िहारले ? 

र्ोडक्ात उत्तरे व हा. 

१. 'सवाच प्राणी माणसाच्या पे्रमासाठी भुकेलेले असतात ,'हे गवधान पाठाधारे  पटवून दर्ा. 

प्र. पुढी  िाके् कोणत्या प्राण्यासिंदर्ाथत आहे, त्या प्राण्याचे नाि व हा.  

१. "जन्मापासून आंधळी आहे ती !"  

२. सावरीच्या कापसापासून जणू मऊमऊ िोळेच !"  

रिकाम्या जागा  भिा.  

१.एक भलािोठा काळभोर ------ आपल्या हहरव्या डोळयाांनी व्याकुळ नजरेनां बघत होता.  

२." आमहाांला तुिची िरज आहे; तुमहाांला आमही -------- आहोत का?" 

३. "------------ आांधळी आहे ती !" 

४. लेखखकेला भरत कोणता ववभाि पहहल्याांदा दाखवतो ? ---------------- 

५. सावरीच्या कापसाचे जणू ------------ िोळेच ! 

कविता ११  जीिन गाणे. 
Q.1 कविण शब्द-   १]विलविलणारे २] चांदणे३] भरकटलेल्या ४]संस्काराची ५]पणतीचे  

६] सै्वर ७] अभांगात  ८] वचिवचिणा-या९] स्थितप्रज्ञता१०]िजला  

Q.2 शब्दािथ- १]िंजुळ २] बुलंद ३] हौसले  ४[ सृष्टी ५] पणती  

Q.3 सिानािी शब्द १]िजला  २]अिांगता  ३] सै्वर ४]सोसले  ५] चंद्र   

Q.4 विरुध्द्दािी शब्द १]जळणॆ  २]जगणे ३]िंजुळ ४]सजीि ५] पे्रि  
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खालील शब्ाांचा अर्थ साांगनू वाक्यात उपयोग करा.  

१.  ठाव नसणे २.  घाव सोसणे 

प्र.१ एक दोन शब्दात उत्तरे वलहा. 

१. तुळशीिर असलेली पणती किीला कोणती वशकिण देते? 

२. सागराला कोण जीि लािते? 

३.  िंजुळ गाणे कोणाचे आहे? 

४. किीच्या अनुभिातले जग कसे आहे? 

५. "दूस-यासािी घाि सोसणे" म्हणजे काय? 

िोडक्यात उत्तरे वलहा. 

१. "वबनवभंतीची शाळा" , लाखो इिले गुरु हा विचार स्पष्ट करा. 

 

रिकाम्या जागा  भिा.  

१.सागराला ----------- जीि लािते. 

२. ----------- िंजुळ गाणे  आहे. 

३. जगणे िला ------------------ गेले. 

४. पे्रि काय ते  कुणा न -------------- 

५. घाि सोसणेचा अिथ वलहा -------------------- 

६. िंजुळ शब्दािथ वलहा. ------------------------- 

७. िीलविलणारे  अशुु्ध्द्द शब्द शुध्द्द करा.-------------------- 

८.  जीिन गाणे कविच्या किीचे नाि वलहा. 

13. सिंतिाणी 

प्र.1  संदभाथसवहत स्पष्टीकरण करा .   
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चंदनाच्या संिें बोररर्ा बाभळी I 

 हेकली टाकळी चंदनाची  II१II संतांगचर्ा संिें अभागवक जन I 

तर्ाच्या दिाने तेगच होती II२II चोखा म्हणे ऐसा परमाथा साधावा I 

 नाही ंतरी भार वाहवा खरा ऐसा II ३II                  संत चोखामेळा 

रिकाम्या जागा  भिा.  

१.चांदनाच्या ------- बोररया बाभळी I २.हेकली टाकळी ----------------- II१II  

 ३. िनुष्य  जन्िाला येऊन काय  साधला पाहहजे? ( किा, परिाथा ) 

 ४. सांताांच्या सहवासात आले की सवाजण काय बनतात?( भाववक ,अभाववक ) 

 ५. सांताांच्या सांितीत नाही राहहले तर आपण जमिनीवर काय ठराल?( भार, भूत ) 

व्याकिण: 

िाक्याचे प्रकार ओळखा ि वलहा 

1.तानाजी लढता लढता शहीद िाला. 

2.बाबा घरी आले ि शेतात गेले. 

3. आज रवििार आहे पण शाळेला सुट्टी नाही. 

4. सूयथ पवििेला िािळतो. 

5. लता गाणे गातो. 

6. जेव्हा िी येईन तेव्हा तो येईल. 

7. जर िी लिकर आलो तर बाजारात जाणार. 

8. बाबा घरी आले ि शेतात गेले. 


