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   ( अपठित उतारा )  

प्र. १.खालील उतारा वाचून ववचारलेल्या प्रशनाांची उत्तरे ललहा. 



 

प्र.२ कववता वाचून प्रशनाची उत्तरे ललहा. 
नदी बाई माय माझी 
डोंगरात घर 
लेकराांच्या  मायेपोटी  
येते भूमीवर ।। 
                                नदीमय जल साऱ्या  
                                तान्हेलेल्याांना  देई 
                                कोणी असो ,कसा असो 
                                भेदभाव नाही       
                                शेतमळे  मायेमुळे 
                                येती  बहरात  ।।  
                      
  पुढच्याांच्या  थवयाांसािी 
  जाई  दरू दरु 
  माय  साांगे , थाांब ूनका  
  पुढे  पुढे चला  
  थाांबल्याचा   पराजय  
  जय चालत्याला  ।। 
 



 
१. नदीचे  घर कोिे आहे ? 
२. नदी माय कोणाच्या मायेपोटी भूमीवर येते ? 
३. नदी कोणता भेदभाव करत नाही ? 
४. नदी काय साांगत आहे ? 
५. कोणत्याही नदीचे  ४/५ ओळीत वणणन करा . 
 
प्र. ३. माझे कुटुांब या ववषयावर ५ ते ६ ओळी ललहा. 
 
प्र. ४. तुमच्या आवडते लशक्षक यावर ७/८ ओळी ललहा. 
 
प्र ५.खालील वाक्यातील सवणनामे अधोरेखखत करा. 
१. मी कुमारला हाक मारली. 
२.मी त्याांना सुववचार साांगगतला. 
३.तुला नववन दप्तर आणले. 
४.त्यान ेघर झाडून घेतल.े 
५.त्याचा फोटो छान येतो. 
६.आपण पतांग उडवुया. 
 
 



प्र.६.खालील वाक्यातील ररकाम्या जागी कां सातील योग्य सवणनाम े
ललहा. 
( आम्ही ,तुम्ही, ततचा, तो , ततन े,आमचे ) 
१. ______  गावाला जा. 
२.आईने _______ डबा भरुन ठदला. 
३.आज _______ खूप मजा केली. 
४.दादा धावपटू आहे. ____ रोज पळतो. 
५._______ बाळाला माांडीवर घेतले. 
६.मोत्याने धावत येऊन _______स्वागत केल.े 
 
प्र७.काळाच ेमुख्य प्रकार ककती आहेत ?त्याांची नावे ललहा. 
 
प्र.८. वचन बदला. 
१.आिवण               
२.नोट       
३.दरवाजा               
४.वाटा 
५.पडदा 
 
 



प्र.९. ववरुद्धाथी शब्द ललहा. 
१.सुदैव             
२.चोर            
३.पौखणणमा          
४.मुलगा 
५.लवकर 
 
प्र. १०. समानाथी शब्द ललहा. 
१. नदी           
२. गाणे             
३. सूयण                
४.ढग 
५.पांडडत 
 
प्र.११. ललांग ओळखा  . 
१.आकृती  
२.डालळांब 
३.पाणी 
४.घडयाळ 
५.रांग 



 
प्र.१२.शब्द समूहाबद्दल एक शब्द ललहा. 
१.मूती बनवणारा 
२.भाषण देणारा 
३.गचत्रे  काढणारा 
४.गाणे गाणारा 
५.कथा ललहीणारा 
 
प्र.१३. पत्रलखेन . 
आपल्या लमत्राला  तुमच्या गावातील यात्रेच ेतनमांत्रण देणारे पत्र 
ललहा. 
 
प्र.१४. खालील गचत्र पाहुन १०/१२  वाक्य ललहा. 
 
   शाळेत क्रीडा दिवस 
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