रा य शै िणक संशोधन व िश ण प रषद ,महारा ,पुणे :
सेतू अ यास पूव चाचणी
िवषय – मराठी
इय ा सहावी.

गुण २०

िव ा याचे नाव --------------------------------------------------------------------------:१.अ)खालील उतारा वाचून यो य शीषक िलही. (गुण-१)

ब )'काहीही न करणे' यासाठी उता यात कोणता श द आला आहे ते िलही. (गुण-१)
:२.कोरोना-१९ पासून सुरि त राह यासाठी एक घोषवा य िलही.(गुण-१)
:३.िच ाव न गो तयार कर.(गुण-३)

:४.पुढील आ ा रापासून नाम,िवशेषण व

यापद बनव.

(गुण-३)

‘प’
:५.खालील वा याचा काळ ओळख. बाग सुद
ं र आहे.(गुण-१)
:६.खालील जािहरात वाचून याआधा रत

ांचीउ रे िलही.(गुण-३)

१) ही जािहरात कशा संदभात आहे?
२) कोण या कालावधीम ये पु तक दशन भरिव यात येणारआहे?
३) दशन कोठे भरणार आहे?
:७.खालील मजकू र वाच व िवचारले या
ांची उ रे िलही. (गुण-३)
आमची गाय खूप दूध देते. आई दूध तापवून साय काढते. सायीपासून लोणी आिण मग
लो याचे तूप बनवते. थोडे तूप काक ला देत.े थोडे तूप मामीला देत.े तरीही घरी खूप तूप असते.
आई मला तूप - भात खायला देते. मला तूप खूप आवडते.
अ)आई तूप कोणा - कोणाला देत?
े
ब)दुधापासून लोणी कसे बनते?
क)मजकु रात हे -िच ह आले आहे का. याचे नाव िलही.

:९.खालील प ाचे वाचन कर व याखाली दले या

ांची उ रे िलही. (गुण-४)
द. १०/०६/२०२१

ि य बाई,
टी हीवर परत यावष कोरोना -19 मुळे शाळा ऑनलाईन सु

होणार आहे, ही

बातमी पािहली आिण गे या वष चा जून मिहना डो यासमोर तरळू लागला. बाई, गे या जून
म ये कोरोनामुळे शाळा सु होणार नाही हे ऐकू न खरं तर खूप आनंद झाला. खरं खरं सांगते
बाई हा आनंद णभंगुर होता.
थो

ाच दवसात या सु

ा आप यापासून काही िहरावून घेत आहेत याची जाणीव

होऊ लागली; कु ठे तरी नवीन िशक यापासून शाळे तील गमतीजमती, नवीन िम -मैि णी आिण
भ ाट खेळांपासून आ ही पोरके होत आहोत का? असे वाटायला लागलेय. शाळे तला
तास, तुमचे िशकवणे हे आठवू लागलेय. बाई एक िवनंती आहे! तुम या मो

ा साहेबांना सांगा

आिण माझी शाळा पु हा सु करा.
तुमची,
सायली
माझा प ा:
सायली कदम
मु.पो.ता.अंबेजोगाई
िज. बीड. िपन - ४३१५१७.

अ)प िलिहणा या मुलीचे नाव तू कशाव न ओळखलेस ते िलही.
ब)'काही काळापुरतेच' यासाठी प ात कोणता श द आला आहे ते िलही.
क)प ात सायलीने कोण या वषातील जून मिह याचा उ लेख के ला आहे?
ड)प ातील सायली या प या माणे तुझा प ा तयार कर व िलही.

येक

