दि. २.७.२०२०
कविता क्र १ जय जय महाराष्ट्र माझा िाचून प्रश्ाांची उत्तरे विहा.
प्र १. कवितेत आिेल्या नद्ाांची नािे विहा.
उत्तर –
प्र २.यमुनेचे पाणी कोणािा पाजण्यास किी साांगत आहे ?
उत्तर –
प्र ३. आम्हािा कोणाची भीती िाटत नाही ?
उत्तर –
प्र ४. ररकामी जागा भरा. सह्याद्रीचा

गजजतो,विि िांभू राजा

उत्तर –

दि. ३.७.२०२०
प्र १.काळ्या छातीिर काय कोरिी आहेत ?
उत्तर –
प्र २.जीिघेणी खेळ कोण खेळतात ?
उत्तर –
प्र ३. महाराष्ट्र किा किासाठी वझजिा ?
उत्तर –
प्र ४.दिल्िीचे तख्त कोण राखतो ?
उत्तर –
प्र ५. ररकाम्या जागी योग्य िब्ि विहा
िाररद्र्याच्या

विजि वनढळाच्या

वभजिा

दि. ४.७.२०२०

कवितेच्या ओळी पूणज करा.
जय जय
रे िा
घागरी
भीमथडीच्या
भीवत
अस्मानाच्या
राजा
िरीिरीतून

दि. ६.७.२०२०
कवितेच्या ओळी पूणज करा.

काळ्या
पोिािी
िाररद्र्याच्या
वनढळाच्या

दिल्िीचेही

दि. ७.७.२०२०
स्िप्नां विकणारा माणूस या पाठाचे िाचन करून प्रश्ाांची उत्तरे विहा.
प्र १. माणूस किासाठी धडपडत असतो ?
उत्तर –
प्र २. हेतू कसा असािा ?
उत्तर –
प्र ३. पाठातून कोणता सांिेि दििा आहे ?
उत्तर –
प्र ४.प्रस्तुत पाठ कोणत्या िेखसांग्रहातून घेण्यात आिेिा आहे ?
उत्तर –
प्र ५. स्िप्नां विकणारा माणूस या पाठाचे िेखक कोण आहेत ?
उत्तर –
दि. ८.७.२०२०
प्र १. श्रेष्ठ िोक काय म्हणतात ?
उत्तर –

प्र २. स्िप्ने उत्पन्न होतात की वनमाजण करािी िागतात ?
उत्तर –

प्र ३. काही िोक कोणता सल्िा िेतात ?
उत्तर –

दि. ९.७.२०२०
प्र १.गािाकडे घोड्यािर बसून कोण यायचा ?
उत्तर –
प्र २. घोड्याचा आिाज कसा यायचा ?
उत्तर –
प्र ३. स्िप्न विकणाऱ्या माणसाचे िणजन करा .
उत्तर –

प्र ४. मुिे कु तूहिाने कोणाकडे बघायची ?
उत्तर –
दि. १०.७.२०२०
प्र १. स्िप्न विकणारा माणूस कोठे थाांबायचा ?
उत्तर –
प्र २. माणूस घोडा किािा बाांधायचा ?
उत्तर –
प्र ३. माणूस कािातिे पाणी प्यायचा ?
उत्तर –
प्र ४. माणूस ऐटीत कोठे बसायचा ?
उत्तर –
प्र ५. माणसाने प्रिास किािर के िेिा होता ?
उत्तर –

दि. ११.७.२०२०
प्र १. माणूस वनघून गेल्यािर िोक काय म्हणत ?
उत्तर –

प्र २. िोक घोड्यािरीि माणसािा काय म्हणू िागिे ?
उत्तर –
प्र ३. सपनविक्या काय विकत होता ?
उत्तर –

दि. १३.७.२०२०
स्िप्न विकणाऱ्या माणसाचे मुद्दद्ाांच्या आधारे िणजन करा .
पेहराि

बोिणे

स्िप्न

स्िप्नाविषयी िेखकाचे मत स्पष्ट करा.
उत्तर –

दि. १४.७.२०२०
स्िप्नाविषयी इतराांचे मत स्पष्ट करा.
उत्तर –

सपनविक्याच्या गाठोड्यातीि िस्तू उत्तर –

दि. १५.७.२०२०
खािी दििेल्या िब्िाांचा िापर करून िाक्य बनिा .
१. कु तूहि २. सांभ्रम ३.ढब ४.आतुरतेने -

पुढीि िब्िाांचे िोन अथज होतात . िाचा ि िहीत विहा .
क्र
१
२
३
४
५

िब्ि
हार
कर
िात
कणज
पार

पवहिा अथज
फु िाांची माळ
हात
दिव्याची िात
पाांडिाांचा भाऊ
पविकडे

िुसरा अथज
पराजय
कृ ती करणे
िारा
कान
झाडाचा ओटा

दि. १६.७.२०२०

गािाच्या भेंड्या पूणज करा.

सोिापूर

र.......

दि. १७.७.२०२०
पुढीि िब्िाांना योग्य प्रत्यय िािून िाक्य विहा

क्र अयोग्य िाक्य
१. कल्पना िुकान जाते.
२. रे श्मा पाि घाबरते .
३. राम वमत्र बोितो.
४. मी िाळा जातो
५. रिी पाि मारिे .

योग्य िाक्य

दि. १८.७.२०२०

पुढीि िब्िाांचे सरळरुप, सामान्यरूप ि प्रत्ययरूप विहा .
क्र

१.
२.
३.
४.
५.

सरळरुप

सामान्यरूप

प्रत्ययरूप

िुकान
पाि
वमत्र
िाळा
रिी

िुकाना
पािी

िुकानािा
पािीिा

िाळे
रिी

िाळे िा

दि. २०.७.२०२०
खािीि तक्ता पूणज करा.

दि. २१.७.२०२०
खािीि ग्रामीण िब्ि प्रमाण भाषेत विहा.

उमगिांच

बाप्या

वझऱ्यािर

पाचुांिा

सरमड

िळकटी

पोचारा

थळात

जोगिी

धाडणे

उिघाि

आिर

काििण

फु पाटा

मपिी

गिसिा
दि. २२.७.२०२०

विव्हिय
समिी
तुपिां
समद्ाांची
त्यास्नी
इचार
तुमी

आबाळ
िेकरां
यास्नी
पैकां
समिां
नाई
उद्ापास्न

दि. २३.७.२०२०

मराठी िाळे जिळच्या मोकळ्या मैिानाजिळ गाड्या सोडल्यािर खािीि
व्यक्तींनी काय काय के िे ,ते विहा.
मीरा,िसांत
इतर बायका
िामू
तारा
दि. २४.७.२०२०

२५.७.२०२०

दि.२७.७.२०२०
खािीि िब्िात िपिेिा अथज विहा.
१. ताांबडां फु टिां –
२.गाडी रुळािर आिी –
३.अांधाराकडू न उजेडाकडे –
४. चूि वििगाििी –
वचत्रातीि िस्तूांची नािे विहा.

दि.२८.७.२०२०

ररकाम्या जागी योग्य िब्ि विहा.
१,बायकाांनी गाडीजिळच

पेटिल्या .

२. वतन जमजनच्या पातेल्यात

ठे ििा.

३. वहरिा चारा वमळाल्यान
४. िांकरच्या बोिण्यान

मस्त जोगिी होती.
उपािीच झोपिा.

५. वमराचही विक्षण कसबस

पयंत झािां होत.

६. बाजार असल्यान आज

बांि होती.

७. आता म्या

येणार.

दि.२९.७.२०२०

खािीि ब्रीििाक्य िाचा ि विहा.
१. तमसो मा ज्योवतगजमय

२. ज्ञानिीप िािू जगी

३. हाती घ्याि ते तडीस न्या

दि.३०.७.२०२०
खािीि िाक्ये कोण कोणास म्हटिे ते विहा.
१. “ हां घ्या , च्या घ्या “
उत्तर २. “ िािा मिे साळात किा धाडणार ? “
उत्तर ३. “मपिी साळा टर िुसरीच झािीय .”
उत्तर ४. “ ही िळ व्हय? हे तर सांस्कृ तमधिां िाक्य हाय “
उत्तर ५. “ आिां ओ िसांताची माय “
उत्तर -

दि.३१.७.२०२०

कवितेच्या ओळी पूणज करा.
जय जय
रेिा
घागरी
भीमथडीच्या
भीवत
अस्मानाच्या
राजा
िरीिरीतून

