
ST. JOHN’S PUBLIC SCHOOL CBSE,NAGPUR 

SECOND TERM EXAMINATION ( 2019―20) 

Name : __________                       Subject: Marathi                                       Max. Mks : 50 

Roll No. :_________                               Class :  VII                                               Time : 3Hrs                                                                                

Date ____________                             Session : 2019- 20                                      No. Of Ques. :  13 

 सामान्य निरे्दश : 

 क) प्रश्नपत्राला चार भागात वेगवेगळे केले आहे. 

 ख) सवव प्रश्न आवश्यक आहेत. प्रश्न क्रमाांक अचूक आनि स्पष्ट नलहावा. 

 ग) उत्तर स्पष्ट आनि स ांर्दर अक्षरात नलहावे. 

 घ) प्रश्न पत्र लक्षपूववक वाचावे. 

              खांड‛ क ’(गद्ाांश पद्ाांश )                                        (1x5 =5m) 

प्रश्न 1) खालील उतारा वाचूि दर्दलेल्या प्रश्नाांची उत्तरे नलहा- 

पपांपळाचे झाड खूप डौलर्दार दर्दसते .पपांपळाची पाि ेिेहमी सळसळ आवाज करतात .पपांपळाखाली िेहमी थांडगार सावली 

असत.े प्राचीि म िी र्देवाची प्राथविा करण्यासाठी या झाडाखाली बसत. भगवाि ब द्ध याच झाडाखाली बसले होते. याच 

झाडाखाली तयाांिा ज्ञाि नमळाले .म्हिूि या झाडाला ‛बोनिवृक्ष’ हे र्द सरे िावही आहे. बोनिवृक्ष म्हिजे ‛ज्ञाि र्देिारे झाड’  

प्रश्न1) पपांपळाचे झाड कसे दर्दसते? 

    2) पपांपळाची पािे िेहमी कसा आवाज करतात? 

    3) पपांपळाच्या झाडाखाली र्देवाची प्राथविा करण्यासाठी कोि बसत? 

    4) पपांपळाच्या झाडाला र्द सरे कोिते िाव आहे? 

    5) ‛बोिीवृक्ष’ म्हिजे काय? 

प्रश्न 2) खालील कनवता वाचूि दर्दलले्या प्रश्नाांची उत्तरे नलहा.                          (1x5 =5m) 

आईसारखे र्दैवत साऱ्या जगतावर िाही 

म्हिूि श्रीकाराच्या िांतर नशकिे अ ,आ, ई 

तीच वाढवी ती साांभाळी 

ती करी सेवा तीि नत्रकाळी 

र्देवािांतर िमवी मस्तक आईच्या पायी 

कौसल्येनवि राम ि झाला 

र्देवकीपोटी कृष्ि जन्मला 

नशवरायाचे चररत्र घडवी, माय नजजाबाई 

प्रश्न 1) सांपूिव जगात कोित ेर्दैवत िाही? 

     2) श्रीकारा िांतर काय नशकायचे? 

     3) नजजाबाईंिी काय केले? 

     4) रामाच्या आईचे िाव काय आहे? 

     5)  कृष्िािे कोिाच्या पोटी जन्म घेतला? 

खांड ‛ख ’ (पाठावर आिाररत) 

प्रश्न3) योग्य पयावय शोििू वाक्य पूिव नलहा.                                    (1x4=4m) 

         (लोटी, अनिपतीची,राजापूरच्या,यष्टीवर) 

        1) प्रनशक्षक ------------वर एक रुपयाचां िािां ठेवत असत. 

    2) वर ------------ठेवतात. 

    3) --------------- येथील मराठी क ट ांबात सनचिचा जन्म झाला. 

    4) वाराच्या ----------- पूजा केली जाते. 



प्रश्न4) खालील प्रश्नाांची उत्तरे एका वाक्यात नलहा.(any5)                          (1x5 =5m)       

    1) पहांर्द ूिर्मवयाांच्या िवीि वर्ावची स रुवात कोितया सिािे होते? 

    2) सनचि क ट ांबीयाांचे आवडते सांगीत दर्दग्र्दशवक कोि? 

    3) क ठे दकड माजली आहे? 

    4) डॉ. कलाम क ठे जन्मले? 

    5) पांचारती कोिाच्या हातात आहे? 

    6) प्रनशक्षक स्टम्पवर काय ठेवत असत? 

प्रश्न 5) चकू की बरोबर त ेनलहा.                                              (1x3=3m) 

    1) सनचि नियनमतपिे गोलांर्दाजी करतो. 

    2) भ्रष्टाचार करिे योग्य आहे. 

    3) चांद्रलेखा लाल्याला लाच द्ायला साांगते. 

प्रश्न 6) अथवपिूव वाक्य बिवा.                                                 (1x3=3m) 

    1) जाते घर स्वच्छ केले या उठूि पहाटे दर्दवशी. 

    2) केले हजार सैनिक तयार सहा. 

    3) िाही स्पशव मद्ाला करत. 

                                              खांड‛ ग’  ( व्याकरि) 

प्रश्न 7) खालील र्दशवनवलले्या प्रमाि ेउत्तरे नलहा.                                      (20m) 

क) खालील वाक्यातील काळ ओळखा. 1) शेतकरी शेतात काम करीत आहेत 

ख) समािाथी शब्र्द नलहा.           1) नवखार     2)  पहाट   

ग) नवरुद्धाथी शब्र्द नलहा.           1) उर्दास    2) प्रकाश  

घ) शब्र्द समूहाला एक शब्र्द नलहा :   1) भार्ि ऐकिारा   2) नवक्री करिारा 

ड़) स चिेि सार वाक्य प न्हा नलहा     1) तया मािसािे काम मानगतले.( प्रश्नाथवक) 

                               2) आई र्दषृ्ट िव्हती.( होकाराथी) 

च) खालील वाक्य श द्ध करूि प न्हा नलहा.  1) सहल कूट ेचालनल आहे. 

                                    2) आकाशत काडे ढग दर्दसू लागले. 

छ) योग्य नवरामनचन्हाांचा उपयोग करूि वाक्य प न्हा नलहा. 

   1) काय रे वसतीगृह म्हिजे काय होतां. 

ज) खालील वाक्यप्रचाराांचा वाक्यात उपयोग करा.  1) अनभमाि वाटिे     2) किव येिे   

झ) सांिी करा .                                 1) प्रतयेक   2) स्वानभमाि    

ट) ‛र्दार' प्रतयय लावा.                        1) जबाब   2)  र्दम 

ठ) म्हिी पूिव करा - 1) उथळ पाण्याला--------------- ------------- 

                          2) काखेत कळसा ------------   ------------- 

प्रश्न 8) नचत्र विवि : खालील नचत्र बघिू तयाचे विवि करा.                                   (5m) 

 

 

                                        


