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

व्याकरण
ववद्यार्थयाांच्या टप्प्यांमध्ये, शशकण्याच्या गतीमध्ये थोडाफार फरक असतो. तसेच काही
घटकांची उजळिी दोन तीन वषे पुन:पुन्हा होिे दृढीकरिासाठी उपयोगी ठरते. हे लक्षात
घेऊन व्याकरिातील काही घटकांववषयीचे तेच प्रश्न दोन ककंवा तीन इयत्तांसाठी ददले आहे त.

विरामचिन्हे
पूणवण िराम
योग्य दठकािी पूिवण वराम दे ऊन वाक्य पुन्हा शलही.
१) मीना सकाळी उठली ततने दात घासले आणि अंघोळ केली ततने भाकरी खाल्ली ती
शाळे त गेली
२) सरु े शची बकरी हरवली तो घाबरला आणि रडायला लागला झाडामागन
ू बकरीचा आवाज
आला सुरेशला आनंद झाला

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

४) घंटा वाजली मधली सुट्टी झाली मुलांनी ताटे घेतली ती ओळीत उभी रादहली ताईंनी
णखचडी ददली मुलांनी णखचडी खाल्ली

५) आजीचा मोबाईल वाजला रजजयाने मोबाईल ततला नेऊन ददला आजी काकांशी बोलली
मोबाईल अचानक बंद झाला काकांनी पुन्हा फोन केला
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------प्रश्नचिन्ह ि पूणवण िराम
योग्य त्या दठकािी प्रश्नचचन्ह ककंवा पूिवण वराम दे ऊन वाक्य पुन्हा शलही
१) दार टकटक वाजले बाहे र कोि आले
२) ककती वाजले शाळे ची वेळ झाली का
३) बसने बाजारात पोचलो कोिती भाजी घ्यायची भें डी घ्यायची की वांगी
४) साररका घसरून धपकन पडली ततला कोठे लागले फार दख
ु ले का रक्त आले का

५) लग्नाला कोिाकोिाला नवीन कपडे करायचे आजच दक
ु ानात जाऊ कोित्या दक
ु ानात
जायचे

६) माझ्या दप्तरात वह्या पस्
ु तके कंपासपेटी पट्टी आणि रं गीत कागद आहे त तझ्
ु या
दप्तरात काय काय आहे

७) झाली का परीक्षा कसा होता पेपर

स्िल्पविराम ि पूणवण िराम ककिंिा प्रश्नचिन्ह
योग्य त्या दठकािी स्वल्पववराम व प्रश्नचचन्ह ककंवा पूिवण वराम दे ऊन वाक्य पुन्हा शलही
१) आज घरी आजी आजोबा मामा मामी आणि मावशी आले
२) संजय चल बाजारात जाऊया आणि नवीन कपडे घेऊया
३) आंमच्या घरी पाच कोंबड्या सहा बकऱ्या आणि दोन बैल आहे त तम
ु च्याकडे
४) ए आजी आज खीर करशील का मला खप
ू आवडते
५) अरे थांब की मझ्यासाठी पळतोस काय
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------स्िल्पविराम, पूणवण िराम ि अितरणचिन्ह
योग्य त्या दठकािी स्वल्पववराम, पूिवण वराम व अवतरिचचन्ह दे ऊन वाक्य पुन्हा शलही
१) मला दे ना तो पतंग वतनता म्हिाली मांजा तू धर हं

२) शाळा सट
ु ली आता घरी पळा शशपाई काका म्हिाले मल
ु े घरी पळाली

३) तू माझ्या घरी ये सपना ववशालला म्हिाली मग आपि चचंचोके गोळा करू

४) सुरेश म्हिाला आज बाजारात जायलाच हवे घरातले तेल मीट पार संपले आहे
५) आजीने सांचगतले जखमेवर हळद लाव

स्िल्पविराम, पूणवण िराम, प्रश्नचिन्ह, उद्गारचिन्ह ि अितरणचिन्ह
योग्य त्या दठकािी स्वल्पववराम, प्रश्नचचन्ह, उद्गारचचन्ह व अवतरिचचन्ह दे ऊन वाक्य पुन्हा
शलही
१) आज शाळे ला सुट्टी का मावशीनी मुलांना ववचारलं

२) झाडाला चचंचा बघ काय मस्त आल्यात अशोक म्हिाला
३) मंगलानी ववचारलं तुला आवडली का मी शलदहलेली गोष्ट्ट

४) बाबा आनंदाने म्हिाले अरे वा बाळानी आज पदहली दोन पावले टाकली आजचा ददवस
लक्षात राहील
५) अरे रे वडाचं ककती जन
ु ं झाड तोडलं त्यांनी आजोबा उद्गारले त्यांच्या डोळ्यात पािी
आले

६) संगीता आई म्हिाली उठतेस ना सात वाजले
७) संतोष तल
ु ा आिखी भाकर दे ऊ आजीने ववचारले की भात दे ऊ
८) ए चंद ू ए सम
ु े अक्षय ओरडला येता ना खेळायला

९) जनाबाई जनाबाई आजीबाई सांगत आल्या तुझ्या बकरीनी करडू ददलं बघ
१०) एक पेरू तुला घे रं जना म्हिाली आणि एक मला दे चालेल
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------कियापद
गाळलेल्या जागा भर, काळानुसार कियापदाचे रूप घाल.
१) काल खप
ू पाऊस पडला. उद्याही पाऊस _______ असे वाटते. ऑगस्टमध्ये नेहमीच
आमच्या गावात खप
ू पाऊस ________.

२) सववताने काल त्याला पस्
ु तक ________ , तो ते उद्या मला दे ईल.

३) दर रवववारी ते सगळे चचणमध्ये जातात. एकदा आपिही त्यांच्याबरोबर _______.
४) मागच्या आठवड्यात केबलवाल्याने मुलांचा शसनेमा _________ . या आठवड्यात तो
मोठयांचा शसनेमा दाखविार आहे .

५) सरांनी आम्हाला काल मस्त गोष्ट्ट सांचगतली. ते नेहमीच आम्हाला छान छान गोष्ट्टी
__________ .

शलंग वचनानुसार कियापदाचे रूप बदल.
१) सांगलीला जाण्यासाठी ददनेश तासगावहून तनघाला. त्याची ताई शभलवडीहून
__________ .
२) सीमाने एक पस्
ु तक वाचलं. मनोजनी तीन पस्
ु तकं _________.

३) पाहुिे येिार होते. आईने त्यांच्यासाठी बरे च पदाथण केले. मसालेभात _______ ,
वांग्याची भाजी __________ , बटाटे वडे __________ पुऱ्या ________ , लसिाची
चटिी ________ .

४) खारीला शेंगदािे आवडतात, हरिाला पाला _________, माकडाला फळे _________,
गायीला गवत _________ , पक्ष्याला अळ्या __________ .
५) आईनी साडी धत
ु ली, बाबांनी पायजमा _________ , दादाने शटण __________, ताईने
स्कटण _________ .
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------कियापदाचे चक
ु लेले रूप दरु
ु स्त कर.
१) सतीश मामाला ई-मेल शलहतो.
२) मी आजीच्या घरी गेलेलो.
३) मी ववदहरीवरून पािी घेऊन आली. मग शाळे त गेली.
४) तो गावाला गेलो.
५) त्यांनी काम करतात.

अथण न बदलता व उभयान्वयी अव्यय न वापरता वाक्यांची जोडिी कर. कियपदाचे रूप बदलन
ू
घे.
१) तो धावत होता. तो पडला.
२) कांचन पुस्तक वाचत होती. ततला झोप लागली.
३) आईने थोपटले. बाळ लगेच झोपी गेले.

४) दादानी कपडे धत
ु ले. खळबळले. वपळले. वाळत टाकले.

५) आजीने सुईत दोरा ओवला. मंगलने आजीला मदत केली.

संदभण लक्षात घेऊन योग्य कियापद घालून वाक्य पूिण कर.
१) आईने पीठ _____ आणि भाकरी _____.
२) पुरेसा पाऊस न झाल्यामुळे उभे पीक _____.
३) भक
ू ं पामळ
ु े समोरच्या उं च इमारती _____.

४) सट्
ु टीत आम्हाला काकांच्या घरी _____ बोलावले होते.
५) डोंगर _____ जस्मता पाय _____ पडली.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------कियाविशेषण

ददलेल्या वाक्यातली कियाववशेषिे शोध आणि त्याखाली रे घ ओढ
१) काल खप
ू मोठा पाऊस आला.

२) बस पकडण्यासाठी काकी झपाझप तनघाली.
३) माकडांनी उड्या मारल्यामुळे झाडाच्या फांद्या गदागदा हलायला लागल्या.
४) कवी बा. भ. बोरकर येथे राहात होते.

५) खद
ु कन ् हसले, की बाळाला उचलन
ू घ्यावेसे वाटते.
६) बकरी मन्यामामाच्या ववदहरीत पडली.

७) ताईने दारापाशी रे खीव रांगोळी काढली.
८) ववनोद वाचन
ू काका खो खो हसत सट
ु ला.

९) झळ
ु झळ
ु वाहिारे पािी पाहून मला एक कववता आठवते.
१०) संध्याकाळी आपि भेटू आणि बोल.ू

अव्यय
उभयान्ियी अव्यय
त्यामळ
ु े , म्हिन
ू , कारि, जर-तर, जेव्हा-तेव्हा, ककंवा, परं तु यापैकी योग्य ते अव्यय वापरून
वाक्य तयार कर.
१) पाऊस पडला. चचखल झाला.
२) तो सहलीला आला नाही. तो आजारी पडला.
३) काका येईल. आम्ही खप
ू मजा करू.

४) आिीबािीचा प्रसंग आला की साखळी ओढा.
५) गावात जत्रा आली होती. मी जाऊ शकले नाही.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

शब्दयोगी अव्यय
शशवाय, पाशी, मधन
ू , जवळ, खाली, वर, मुळे, कडे, कडून, वरून, पासून, पयांत यापैकी योग्य ते
शब्दयोगी अव्यय गाळलेल्या जागी भर.

१) सीमा ततच्या मावशी_________ आली आणि मैत्रत्रिी_________ गेली.
२) सोमवार___________ शतनवार__________ िीडा स्पधाण चाललेल्या होत्या.

३) फताड्या पायाचा हा पािपक्षी तळ्यातल्या पसरट पानां___________ चालत जातो.
४) शमत्राच्या बोलण्याचा त्याच्या मना__________ चांगला पररिाम झाला
५) कलम ३७९_________ गुन्हे गाराला अटक झाली.
६) सेंदिय खता__________ यंदा पीक दप्ु पट आले.
७) आमच्या गावा__________ ओढा आहे .

८) लहानपिी आजी__________ बसून आम्ही रोज गोष्ट्ट ऐकायचो.
९) चष्ट्म्या__________ आजोबांना वाचता येत नाही.

१०) गवता___________ जािारी पाऊलवाट वळिावळिांची होती.

केिलप्रयोगी अव्यय
ददलेल्या पयाणयातून योग्य ते केवलप्रयोगी अव्यय तनवडून गाळलेल्या जागी भर.
१) ____ ! ददलेले काम तू वेळेत पूिण केलेस! (अबब, शाब्बास, अच्छा, अरे रे)
२) ____ ! ककती हा कचरा! (अंहं, आई ग, छी, वा)

३) ____ ! मी असे काहीही करिार नाही ! (हट्, अच्छा, वा, शाब्बास)
४) ____ ! एकही शब्द बोलू नकोस! (चप
ु ्, अहाहा, अबब, आई ग)

५) ____ ! तू सुद्धा आमच्याबरोबर नदीवर येत आहे स तर! (वा, हट्, अंहं, अच्छा)
६) ____ ! कंबर मोडली माझी! (शाब्बास, आई ग, अबब, चप
ु ्)

७) ____ ! काय संद
ु र चचत्र आहे हे ! (अरे बापरे , हट्, अहाहा, छी)

८) ____ ! बाबांनी सांचगतलेले काम करायचे राहूनच गेले! (वा, अरे बाप रे , अंहं, अबब)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------९) ____ ! काकूला हे अजजबात चालिार नाही! (शाब्बास, अच्छा, अहाहा, अंहं)
१०) ____ ! काय छान तबला वाजवलास तू! (वा, छी, अरे रे, अरे बापरे )
११) ____ ! केवढा मोठा हा साप! (अच्छा, वा, अबब, अरे रे)
१२) ____ ! तो धपकन ् पडला! (शाब्बास, हट्, चप
ु ्, अरे रे)

सिंयोगचिन्ह
ददलेल्या वाक्यात योग्य दठकािी संयोगचचन्ह वापर.

१) सारखे वर खाली करून आता त्याचे पाय दख
ु ायला लागले आहे त.
२) सकाळपासून जो तो आपापल्या कामात दं ग आहे .

३) यापुढे जे काही बरे वाईट होईल त्याला आपि सामोरे जाऊ.
४) अशा छोट्या मोठया कायणिमांना दादासाहे ब जात नाहीत.

५) राजूला झाडावर चढलेले पाहून माईचा जीव वर खाली होऊ लागला.
६) आमच्या काकांना गायन वादनाची भारी आवड आहे .
७) ददवस रात्र ततच्या मनात नोकरीचा ववषय घोळत असे.
८) धरिाच्या बांधकामात गावकऱ्यांना ददवस रात्रीचेही भान राहात नसे.
९) कोकि रे ल्वेमळ
ु े मंब
ु ई किकवली प्रवास सोयीचा झाला आहे .

१०) तारकलीचा ककनारा नारळी पोफळीच्या बागांनी व्यापलेला आहे .
११) ददवाळीचा सि चांगला चार पाच ददवस साजरा केला जातो.
१२) मला माझ्या मनासारखे नाही शमळाले, तर मी आदळ आपट करतो.
१३) चला आपि सवण पाला पाचोळा जमा करूया.
१४) मुंबई शहरात छोट्या मोठया खप
ू इमारती आहे त.

१५) दसऱ्यानंतर शेतात कापिी मळिीचा हं गाम असतो.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------प्रश्नार्णक सिणनाम
अधोरे णखत शब्दासाठी प्रश्न तयार कर.
१) काल आजी गिपतीकररता गावाला गेली. ती पज
ू ेचे सादहत्य घेऊन बसने गेली.
२) काल आजी गिपतीकररता गावाला गेली. ती पज
ू ेचे सादहत्य घेऊन बसने गेली.
३) काल आजी गिपतीकररता गावाला गेली. ती पज
ू ेचे सादहत्य घेऊन बसने गेली.

४) काल आजी गिपतीकररता गावाला गेली. ती पूजेचे सादहत्य घेऊन बसने गेली.
५) काल आजी गिपतीकररता गावाला गेली. ती पूजेचे सादहत्य घेऊन बसने गेली.

६) काल आजी गिपतीकररता गावाला गेली. ती पूजेचे सादहत्य घेऊन बसने गेली.

७) अजय आणि मनोज दर रवववारी सायकलने बाजारात जातात. येताना वपशवीत
भाजीपाला आणि खाऊ आितात.
८) अजय आणि मनोज दर रवववारी सायकलने बाजारात जातात. येताना वपशवीत भाजीपाला
आणि खाऊ आितात.
९) अजय आणि मनोज दर रवववारी सायकलने बाजारात जातात. येताना वपशवीत
भाजीपाला आणि खाऊ आितात.
१०) अजय आणि मनोज दर रवववारी सायकलने बाजारात जातात. येताना वपशवीत
भाजीपाला आणि खाऊ आितात.
११) अजय आणि मनोज दर रवववारी सायकलने बाजारात जातात. येताना वपशवीत
भाजीपाला आणि खाऊ आितात.

१२) अजय आणि मनोज दर रवववारी सायकलने बाजारात जातात. येताना वपशवीत
भाजीपाला आणि खाऊ आितात.
१३) आज माझ्या बाबांचा वाढददवस आहे . आम्ही घरीच षटकोनी आकाराचे भेटकाडण तयार
केले.
१४) आज माझ्या बाबांचा वाढददवस आहे . आम्ही घरीच षटकोनी आकाराचे भेटकाडण तयार
केले.
१५) आज माझ्या बाबांचा वाढददवस आहे . आम्ही घरीच षटकोनी आकाराचे भेटकाडण तयार
केले.
१६) आज माझ्या बाबांचा वाढददवस आहे . आम्ही घरीच षटकोनी आकाराचे भेटकाडण तयार
केले.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------१७) आज माझ्या बाबांचा वाढददवस आहे . आम्ही घरीच षटकोनी आकाराचे भेटकाडण तयार
केले.
१८) आज माझ्या बाबांचा वाढददवस आहे . आम्ही घरीच षटकोनी आकाराचे भेटकाडण तयार
केले.
१९) नजमाचा भाऊ हमीद रमजानईदच्या ददवशी गावाबाहे रच्या ईदगाहवर नमाज
करण्याकररता चालत गेला.
२०) नजमाचा भाऊ हमीद रमजानईदच्या ददवशी गावाबाहे रच्या ईदगाहवर नमाज
करण्याकररता चालत गेला.
२१) नजमाचा भाऊ हमीद रमजानईदच्या ददवशी गावाबाहे रच्या ईदगाहवर नमाज
करण्याकररता चालत गेला.
२२) नजमाचा भाऊ हमीद रमजानईदच्या ददवशी गावाबाहे रच्या ईदगाहवर नमाज
करण्याकररता चालत गेला.
२३) नजमाचा भाऊ हमीद रमजानईदच्या ददवशी गावाबाहे रच्या ईदगाहवर नमाज
करण्याकररता चालत गेला.
२४) बुधवारी भारतीय संघाने ददल्ली येथे तीन धावांनी किकेटचा सामना जजंकला. सवाांनी
फटाके वाजवून आनंद साजरा केला.

२५) बुधवारी भारतीय संघाने ददल्ली येथे तीन धावांनी किकेटचा सामना जजंकला. सवाांनी
फटाके वाजवून आनंद साजरा केला.

२६) बुधवारी भारतीय संघाने ददल्ली येथे तीन धावांनी किकेटचा सामना जजंकला. सवाांनी
फटाके वाजवून आनंद साजरा केला.

२७) बुधवारी भारतीय संघाने ददल्ली येथे तीन धावांनी किकेटचा सामना जजंकला. सवाांनी
फटाके वाजवून आनंद साजरा केला.

२८) बुधवारी भारतीय संघाने ददल्ली येथे तीन धावांनी किकेटचा सामना जजंकला. सवाांनी
फटाके वाजवून आनंद साजरा केला.

२९) नंददनीच्या घराजवळच्या वपंपळाच्या झाडावर वरच्या फांदीवर चचमिीने घरटे बांधले
आहे .
३०) नंददनीच्या घराजवळच्या वपंपळाच्या झाडावर वरच्या फांदीवर चचमिीने घरटे बांधले आहे .
३१) नंददनीच्या घराजवळच्या वपंपळाच्या झाडावर वरच्या फांदीवर चचमिीने घरटे बांधले
आहे .
३२) नंददनीच्या घराजवळच्या वपंपळाच्या झाडावर वरच्या फांदीवर चचमिीने घरटे बांधले
आहे .

