रा य शै िणक संशोधन व िश ण प रषद, महारा , पुणे
सेतु अ यास पूव चाचणी
िवषय – मराठी
इय ा- सातवी

एकू ण गुण : २०

िव ा याचे नाव : ---------------------------------------------------------------:१. खाली दलेला मािसकातील उता याचे वाचन कर व

ांची उ रे िलही.

अ) प र छेदाम ये आलेली दोन पु षवाचक सवनामे कोणती ?

(गुण-१)

आ)हाबेलची चूक ल ात आणून देणारे इ हानचे कोणत उदगार प र छेदात आले आहे ?(गुण१)
इ) वरील संगातून इ हानचा कोणता गुण तुला दसून येतो ?

(गुण-१)

:२. अ)खालील वा यातील िवशेषनाम नाम बदलून वा य पु हा िलही.

(गुण१)

 सुरेशचा वभाव मनिमळावू आहे.
आ) धडा िशकणे- वा

चाराचा वा यात उपयोग क न िलही

(गुण१)

इ) दो ही बाजूंनी सारखीच अडचणीची ि थती िनमाण होणे. या अथाची हण िलही.
ई) खालील वा य कोण याही दोन कारे वाचून दाखव
(आनंद/दुख:/राग/


ाथक/हा य..)

मला आिण दादाला तु या सोबत यायचे आहे.

(गुण-१)

(गुण-१)

उ ) खालील िवशेषण व या िवशेषणाचा उप कार िलही.
(गुण-१ )
. श दसमूह
१. नवा सदरा

िवशेषण िवशेषणाचा उप कार

ऊ) खाली दलेला कता वाप न सकमक वा य िलही.

(गुण-१)

मोहन
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:३. पुढील किवतेचे वाचन कर व याआधारे पुढील

ाची उ रे िलही.

झाड आहे िहरवेगार, वारा देते थंडगार.
झाडा या सावलीत मी बसते, झाड खुदकन गालात हसते.
झाड देते माया, झाड देते छाया.
झाडावर भरते प यांची शाळा, झाडाखाली सव ाणी होतात गोळा.
झाडाला लागतात सुद
ं र फु ले, फु ले तोडायला येतात मुल.े
झाड आहे माझा िम , मा या मनात राहते नेहमी झाडाचेच िच .
अ)किवतेचा िवषय सांग/िलही

(गुण१)

आ) झाडावर भरते प यांची शाळा, झाडाखाली सव ाणी होतात गोळा.या ओळीचा अथ प
क न िलही.
इ) किवतेत यमक जुळणा या कोण याही दोन श दां या जो

(गुण१)
ा िलही.

(गुण१)

:४ . खाली दले या कोण याही एका िवषयावर पाच ओळी मािहती िलही. (गुण३)

१) आवडते पु तक

कवा

२)आवडता पदाथ

: ५. िश कांनी ऐकवलेली गो तु या श दात दहा ओळीत िलही.
(िश कांनी एक छोटी गो

मुलांना सांगावी. तीच गो

(गुण-३)
मुलांना यां या श दांत/

भाषेत िलिह यास सांगावी.)
: ६.सोबत दले या िच ािवषयी तुला कोणती मािहती आहे ते दोन ओळ त िलही
(गुण-२)

