
ST JOHN’S PUBLIC SCHOOL CBSE,NAGPUR

SECOND TERM EXAMINATION ( 2019―20)

Name : __________ Subject: Marathi Max. Mks : 50
Roll No. :_________ Class : VI Time : 3Hrs
Date ____________ Session : 2019- 20 No. Of Ques. : 0 7

सामा�य �नद�श :

क) ��प�ाला चार भागात वगेवगेळे केले आहे.

ख) सव� �� आव�यकआहेत. �� �मांक अचकू आ�ण �प� �लहावा.

ग) उ�र �प� आ�ण संुदर अ�रात �लहाव.े

घ) �� प� ल�पवू�क वाचाव.े

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

खडं क

�� 1) अपठ�त ग� उतारा वाचा आ�ण खालील ��ांची उ�रे �लहा. (1x5=5)

अ�लबाग हे शहर महारा�ातील कोकणप��वर आहे. हे शहर सतरा�ा शतकात मराठा सा�ा�याचे सेनापती सरखले

का�होजी आं�े यांनी वसवले. हे शहर रायगड �ज��ातील समु��कना�यावरील शहर आहे. रायगड �ज��ाचे पवू�चे नाव कुलाबा

�ज�हा असे होत.े �कहीम , आवास, रवेदंडा , चौल, नागाव, अ�ी, वरसोली, थळ ही समु��कनारे असलेली पय�टन�थळे

अ�लबाग�या आजबूाजलूा वसलेली आहेत.‛अ�लबाग ’ हे नाव या भागाला कसे पडले याची एक कथा आहे. शेकडो

वषा�पवू�यरुोपमधून काही लोक बोट�ने �थलांत�रत झाले आ�ण ते कुल�या�या �कना�यावर लागले. ते लोक �तथचे रा� लागले

आ�ण तथेील माती�या समाजजीवनात �मसळून गलेे. �यां�यापकै�च एक अली नावाचा �ीमंत माणसू �याची तथेे भरपरू जमीन

होती. �यावर �याने आं�या�या आ�ण नारळ��या बागा लाव�या हो�या. �था�नक लोक �या जागलेा ‛ अलीची बाग ’ �हणत.

सा�यासो�या भाषते अ�लबाग �हणत. तचे नाव या गावाला लागले.

�� १) अ�लबाग हे शहर कुठे वसले आहे?

�� २) रायगड �ज��ाचे पवू�चे नाव काय होत?े

�� ३) अ�लबाग�या आजबूाजलूा वसलेली पय�टन�थळे कोणती?

�� ४) अ�लबागला �था�नक लोक काय �हणत?

�� ५) अ�लबाग हे शहर कोणी वसवले?

खडं ख

�� 2) �रका�या जागी यो�य श�द भरा. (1x5=5m)

(परगावी,�च�पटसृ�ीच,ेक�त�नकार ,बलै, ��तभा )

१) चा�या �बगर माझा एक ---------- मेला.



२) रामचे वडील ��स� ------------ होत.े

३) मंुबई भारतीय ---------- ज�म�थान आहे.

४) ��येकाजवळ कुठली तरी ---------- असत.े

५) मी ब�तके -------- जात असतो.

�� 3) चकू क� बरोबर ते �लहा. (1x3=3m)

१) नागपरू हे शेवळकरांचे मूळ गाव. २) ‛असोशी’ हा �यांचा का�सं�ह आहे..

३) �यांनी नागपरूला दोन वष� वा�त� केले.

�� 4) कोण कोणास �हणाले ते �लहा. (1x3=3m)

१) “ मला �मा करावी महाराज.” २) “धावा, पकडा. चोर चोर!”

३) “ नाव काय तझु?ं”

�� 5) एका वा�यात उ�रे �लहा.(any4) (1x4=4m)

१) चोराचे नाव काय होत?े

२) लेखक दगडावर बसून काय पा� लागले?

३) राम �कती वषा�चे असताना �याची आई वारली ?

४) मुलाचे हात कोणाला लागणार आहे?

५) बसव�ेर कोण�या रा�याचे महामं�ी होत?े

खडं ग

�� 6 ) खाली दश��व�या�माणे उ�रे �लहा. (25m)

��१) समानाथ� श�द �लहा. १) सै�नक २) पा�णे

��२) �व��ाथ� श�द �लहा. १) सं�याकाळ २) उठणे

��३) भाववाचक नामे तयार करा. १) धूत� २) गलुाम

��४) �ल�ग बदला. १) व�ृ २) डॉ�टर

��५) वचन बदला. १) वाट २) माणसू

�� ६) खालील वा�यांतील आ�ाथ�क ��यापद ओळखा.

१) जा दार उघडा.

२) पा��यांना घरी पाठवनू �ा.

�� ७) श�दांचा अथ� सांगनू वा�यात उपयोग करा. ( Any 1)

१) �नधा�र करणे २) आभाळ ठ�गणे वाटणे

��८) खालील वा�यातील काळ ओळखा .

१) मराठ� �वषयाचे �ा�यापक झाले. २) सं�याकाळ� अ�यास करीत असत.

�� ९) खालील वा�ये शु� क�न प�ुहा �लहा.



१) गलेया ३१ डीसे�बर�च गोरट.

२) चलता चलता �म सटेबनवर गलेो.

�� १०) श�दांचा यो�य �म लावनू अथ�पणू� वा�य बनवा.

१) माझा आहे �म असा वषा�चा काही .

२) सु�च�हे लागली �दसू सव� �कारची.

�� ११) केवल �योगी अ�ायाचा उपयोग क�न वा�य तयार करा.( Any 1)

१) अहाहा! २) अरे !

�� १२) कंसात �द�या�माणे वा�य प�रवत�न करा.

1) साहबेांना जेवायला तरी वाढ.( ��ाथ� वा�य)

2) ते तू खोटे ठरव .(नकाराथ� वा�य)

�� १३) वा�यात उपयोग करा. ( Any 2)

१) झेप घणेे २) पांग फेडणे ३) हातावर तुरी देणे

खडं घ

�� 7) खालील �च� पहा. �याचे वण�न आप�या श�दांत करा. (05)


