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

व्याकरण
ववद्यार्थयाांच्या टप्प्यांमध्ये, शशकण्याच्या गिीमध्ये थोडाफार फरक असिो. िसेच काही
घटकांची उजळिी दोन िीन वषे पुन:पुन्हा होिे दृढीकरिासाठी उपयोगी ठरिे. हे लक्षाि
घेऊन व्याकरिािील काही घटकांववषयीचे िेच प्रश्न दोन ककंवा िीन इयत्तांसाठी ददले आहे ि.

विरामचिन्हे

पण
ू वण िराम
योग्य दठकािी पि
ू वण वराम दे ऊन वाक्ये पन्
ु हा शलही
१) मीना सकाळी उठली तिने दाि घासले आणि अंघोळ केली तिने भाकरी खाल्ली िी शाळे ि गेली
२) सरु े शची बकरी हरवली िो घाबरला आणि रडायला लागला झाडामागन
ू बकरीचा आवाज आला
सरु े शला आनंद झाला

३) लाल शसग्नल लागला सायकल थांबली ररक्षा थांबली बस थांबली शसग्नल दहरवा झाला सगळे
तनघन
ू गेले

४) घंटा वाजली मधली सट्
ु टी झाली मल
ु ांनी िाटे घेिली िी ओळीि उभी रादहली िाईंनी णखचडी
ददली मल
ु ांनी णखचडी खाल्ली

५) आजीचा मोबाईल वाजला रजजयाने मोबाईल तिला नेऊन ददला आजी काकांशी बोलली मोबाईल
अचानक बंद झाला काकांनी पन्
ु हा फोन केला

प्रश्नचिन्ह ि पूणवण िराम
योग्य त्या दठकािी प्रश्नचचन्ह ककं वा पि
ू वण वराम दे ऊन वाक्य पन्
ु हा शलही
१) दार वाजले कोि आले

२) ककिी वाजले शाळे ची वेळ झाली का

३) बाजाराि पोचलो कोििी भाजी घ्यायची भें डी घ्यायची की वांगी

४) साररका घसरून पडली तिला कोठे लागले फार दख
ु ले का रक्ि आले का

५) लग्नाला कोिाकोिाला नवीन कपडे करायचे आजच दक
ु ानाि जाऊ कोित्या दक
ु ानाि जायचे
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------६) माझ्या दप्िराि वह्या पस्
ु िके कंपासपेटी पट्टी आणि रं गीि कागद आहे ि

स्िल्पविराम ि पण
ू वण िराम ककिंिा प्रश्नचिन्ह
योग्य त्या दठकािी स्वल्पववराम व प्रश्नचचन्ह ककं वा पि
ू वण वराम दे ऊन वाक्य पन्
ु हा शलही
१) आज घरी आजी आजोबा मामा मामी आणि मावशी आले
२) संजय चल बाजाराि जाऊया

३) आंमच्या घरी पाच कोंबड्या सहा बकऱ्या आणि दोन बैल आहे ि

४) ए आजी आज खीर करशील का
स्िल्पविराम ि अितरणचिन्ह

योग्य त्या दठकािी स्वल्पववराम व अविरिचचन्ह दे ऊन वाक्य पन्
ु हा शलही
१) मला दे ना िो पिंग वतनिा म्हिाली

२) शाळा सट
ु ली आिा घरी पळा शशपाई काका म्हिाले मल
ु े घरी पळाली
३) िू माझ्या घरी ये सपना ववशालला म्हिाली
४) सरु े श म्हिाला आज बाजाराि जायलाच हवे
५) आजीने सांचगिले जखमेवर हळद लाव

