
ST. JOHN’S PUBLIC SCHOOL CBSE NAGPUR 

SECOND TERM EXAMINATION(2019-2020) 

Name.  …………………………                    Subject- Marathi                         Max.mks :30 

Roll No : …………………………                          Class – III                                Time :2 Hrs 

Date. : …………………………                       session: 2019-20                     No. Of Ques: 7 

प्रश्न 1 . रिकाम्या जागी योग्य शब्द भिा.                                              (6x1\2=3) 

1.  नाथाांनी आपल्या िागाविही  .……………  मिळवला . 

2. .…………… त्याने फोडता सािे प्राणी घाबिती . 
3. ककसन एक .…………… होताv  . 

4. पुढे .…………… वर्ष त्याांनी पांतप्रधानपद साांभाळले . 

5. पडल्या – पडल्या ब्राह्िण .……………  किीत होता . 

6. नािळी .…………… डोलायला . 

प्र 2 . चूक की बिोबि ते मलहा.                                                     .  (6x1\2=3) 

1.  ब्राह्िण नेहिी िात्रीला स्वप्न पहायचा . 

2. आजी आई-बाबाांशी प्रेि किायची. 
3.  नेहरां ना िुले आवडत असत. 

4. िधिाशी जाळ्यात िाहते. 

5.  आपला िाष्ट्रीय पक्षी िोि आहे. 

6. डॉक्टि आपल्या देशाचे िक्षण कितात 

प्र 3 . िी कोणते साांगा                                     (6x1\2=3) 

1. लाकूड काि किणािा                              

2. कपडे मशवणािा  

3. आपलां िक्षण किणािा  



4. िातीची भाांडी बनवणािा 
5. पत्र पोहचवणाि 

6. केस कापणािा 

प्र 4 (अ)ििाठी शब्दात मलहा.         .                                                             (4x1\2=2) 

1. पांजा   2. ददवास्वप्न   

प्र 4. (आ) ववरुद्धाथी शब्द मलहा .        1. आवडता     2. ददवस.         (2x1=2) 

प्र 4(इ) यिक जुळणािे शब्द मलहा . 1.   पाय        2.जाळी.        (2x1=2) 

प्र 4 (ई)  खाली ददलेल्या शब्दाांना योग्य िात्रा लावा. 1.जाळ   2. शात  (2x1=2) 

प्र 4 (उ) मलांग मलहा . 1.दादा       2.िुलगी                       (2x1=2)  

प्र 5.  कोण कोणास म्हणाले ते मलहा     ;.                        (2x1=2)  

1. ‘ िाते ‘ िी येथे जेवण कर शकत नाही’ .  

2. “कृपा करन िला एखादा उपदेश किा .” 

प्र 6 . एका वाक्यात उत्तिे मलहा .             (Any 5)                                              (5x1=5) 

1. जिुना िहािाजाांकडे काय िागत असे? 

2. फणसाचे गिे कसे आहेत ? 

3.  ब्राह्िणाने िडक्याांना काय फेकून िािले ? 

4. आजीचे कान कसे आहेत? 

5. िासे कुठे िाहतात ? 

6. किवांदाची जाळी कशी झाली आहे ? 

7.  आपले िाष्ट्रीय फूल कोणते  ? 

प्र 7 खालील प्रश्नाांची उत्तिे मलहा ..                                                                 (2x2=4) 



1. तुम्हाला िादहत असलेल्या नद्याांची नावे मलहा. 
2.  िाष्ट्रध्वजा िध्ये ककती िांग आहेत ? पाांढिा िांग कशाचे प्रततक आहे? 


