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   इय ा- आठवी                                                          एकूण गुण : २०      
                     
    िव ा याच ेनाव : ---------------------------------------------------------------- 

 1- पुढे दलेला प र छेद  वाच व ांची उ रे  िलही.(गुण-02) 
 आता कुठे दवस वर यायला लागला होता. ित या अंगातून घामा या धारा िनघत 
हो या. खां ाला अडकवले या पसम ये ती पा याची बाटली शोधू लागली. सगळे क प ेतीने 
उघडून पािहल.े पण ितला पा याची बाटली काही सापडली नाही. िनराश होऊन ती झाडा या 
बुं याशी रेलून बसली. ते हा ित या ल ात आल ेक ; पाठीला अडकवले या सॅकम य ेपा याची 

बाटली आह.े ती हसली आिण हणाली, “काखेत कळसा िन गावाला वळसा.” 
अ.उता यातील आलेली  हण --------------------------------------------------------------
                                                                                                          (1) 
आ.उता यातील िनवदेन ीचे आह े क  पु षाचे  -----------------------------------------
                                                                                                         (1) 

 

 2- पुढील वा यात कोणते िवरामिच ह ेवापरशील?                                     ( 1) 

1. खरं  सांगशील का आता 
1. ;   ब) !   क) ?   ड) . 

 

 ३- आपलाच आप याशी जो संवाद चालतो यास ----------------- हणतात.       (1) 

1. संवाद   ब) आ मसंवाद   क) वाद   ड) कलािव कार 
 

 ४- पुढील इं जी श दांचे मराठीतील ितश द िलही.                               (2) 

1. ईमोजी - ------------------------------- 
2. अंतरजाल - ---------------------------  



 

 ५- अ)पुढील श दांच ेसामा य प िलही.                                                (2) 

1. गावाला - ------------------------------------ 
2. पावसात - ----------------------------------- 

 

आ) श दा या शेवटी ‘कर’ हा यय लावनू कोणतेही दोन श द तयार क न िलही.      (2) 

1. ------------------------------- 

2. --------------------------------- 

 

इ)पढुील यािवशषेणे वाप न वा य ेतयार कर.                                 (2) 

1. हळूहळू ------------------------------------------------------------------------------------
  (1) 

2. नेहमी -------------------------------------------------------------------------------------
  (1) 

 

 ई) खालील वा यांत कंसातील यो य केवल योगी श द िलही.                      (2) 

 (बापरे, अहाहा, आई ग,ं अबब) 

1.  ----------------------  केवढा मोठा देवमासा ! 

2.  ---------------------  कती सुदंर इं धनु य ! 

 

उ)  पढुील श दाचे दोन वगेवगेळे अथ िलही.                                        (2) 

1. मान   1) -----------------------  2) ---------------------------- 

 
.६ माणूस व झाड एकमकेांशी बोलत आहेत अशी क पना क न यां यातील सवंाद 

थोड यात                                                                                               ( ४ ) 

 


