
९�मंती 

�वास, सु�ी, सहल य�ब�ल स�गणे

मु� शहर�ची व पय�टन�ळ�ची मा�हती स�गणे   

सामा� भूतकाळ (सकम�क) 

�वशेषनाम, सामा�नाम, सव�नाम, ��यापद + श�योगी अ�य

ू-ऊन, -�न, -पासून, -पय�त, -कडन 

��श� : कोणी, कोणाशी, कुठे

��श� + श�योगी अ�य (कुठे + पय�त = कुठपय�त)

चला, �शकू या…
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१

१. ही �ठकाणे कुठे आहेत?

चला, जग �फ� या.

१.

२.

३.

४.

५.

युरोप 

�ऑ�े�लया

अमेिरका   

आ�शया

आ��का

२. तु�ी कोण-कोणते दशे पा�हले आहेत?
 ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 

३. तु�ाला कोणते दशे पाह�ाची इ�ा आहे?
 ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 

क.    ख.    ग.

घ. 

  

   च. 
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२ भटकंती 

१. वाचू या.

ू• वष�ऋतू जेवढा लोभस, भटक�ासाठी ओढन नेणारा, तेवढाच असुर��त... कुठ�ाह� 
� �टके-सहल�ला जा�ापूव� �ा जागेची आ�ण टकेची पूण� मा�हती �ावी. अ�ात �ठकाणी 

जाताना अनुभवी माग�दश�क आ�ण मा�हती-पु�क घेऊनच बाहरे पडावे.
• पाऊस, ढग, वारा य�म� ेर�ा चुक�ाचा, �चखलात पाय घस�न अपघात हो�ाचा 

धोका असतो. अशा �घ�टना घडू नयेत यासाठी यो� ती काळजी �ावी.
• �वास साव�ज�नक वाहतूक �व�नेे होणार असेल तर वेळाप�क ल�ात ठेवावे आ�ण 

�तं� वाहन असेल तर आव�क ���ी-सा�ह� बरोबर बाळगावे.
�• �नवासी टके अस�ास अगदीच �नज�न �ळ� मु�ाम कर�ाऐवजी सुर��त जागी 

उघ�ावर, जवळ�ा गावातील एखा�ा घर� �कंवा मं�दरात मु�ाम करावा. 
� �• टके करताना पायात यो� बूट घालावेत. च�ल, सँडलवर टके क� नये.

• ओल लागू नये �णून सॅकमधील सव� सामान एखा�ा मो�ा बॅगम� े�ावे. कॅमेरा, 
ले�, मोबाईल, चाज�र य�ची �वशेष काळजी �ावी.

�• अवघड टके करताना आप�ाबरोबर दोर�, टॉच�, काडपेेटी, मेणब�ी, पॅ�ड फूड, 
आव�क औषधे आ�ण ओळखप� घे�ास �वस� नये. या ओळखप�ात नाव-प�ा-
संपक� -�म�क ह� मा�हती असावी.

• म�पान, कक� श गाणी, �धंगाणा टाळावा. �ा�नक नागिरक�शी न�पणे वागावे. ���ा 
सम�ा जाणून �ा�ात. जम�ास ���ासाठी आ�ण �तथ�ा �नसग�-पय�वरणासाठी 
काह� मदत करावी.

• शेवटी सव�त मह�ाचे : कुठ�ाह� �ळ� गेलात तर� �तथ�ा �नसग�स�दय�चा आनंद 
ज�र �ावा; पण �ात ह��ेप आ�ण ��षण करणे टाळावे! �नसग�त आप�ा 
पाऊलखुण��शवाय मागे काह� ठेवू नये आ�ण गोड आठवण��शवाय �तथून काह� घेऊन 
जाऊ नये.

अ०प०ु १-२



२. जो�ा लावू या. 

क. 

ख. 

ग. 

घ. 

च.

छ.

ज.

आनंद

मा�हती

बूट

मदत

सा�ह�

ल�ात

मु�ाम

१.

२.

३.

४.

५.

६.

७.

घालावेत

बाळगावे

करावी

�ावा

�ावी

करावा

ठेवावे

.................................... ....................................क.    ख. 

.................................... ....................................ग.    घ.  

.................................... ....................................च.    छ. 

....................................ज.  

 जो���ा �कानाला लागल� आग!
 जो���ा �कानाला �पार� आग लागल�. 

आतून धूर येऊ लागला. कोणी तर� फोन 
केला आ�ण आगीचा बंब येऊन पोचला. 
�कान बंद होते �णून जो��ना फोन 
लावला.                                                            
जोशी �णाले, "आ�ा �कान बंद आह.े ४ 
वाजता या. आधी यायचा �य� क� नका." 

३ �वनोद

१.   डो�ापासून पायापय�त

२.   ‘अथ’पासून ‘इ�त’पय�त

३.   पायापासून कळसापय�त

४.   ज�ापासून मरणापय�त

५.   लहान�पासून थोर�पय�त

६.   अ पासून � पय�त

क.   �ेमाने वागणे

ख.   अंग धुणे

ग.   पु�क वाचणे

घ.   मं�दर ब�धणे

च.   मुळा�रे �शकणे

्छ.   �ासो�वास करणे 

उदा० डो�ापासून पायापय�त अंग �� धू!

४ कुठपासून कुठपय�त? आधी जो�ा लावू या, मग वा�े बनवू या.
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ूआंतररा�� ीय वाररेषा ओल�डताना, एखा�ा ���ला कुठन कुठे जाताना एक �दवस अ�धक 
धरावा लागेल?
१) पूव�कडून प��मेकड  े २) प��मेकडून पूव�कड  े ३) द��णेकडून उ�रेकडे
४) उ�रेकडून द��णेकडे

५ स�गता येईल?

ू � मी मा�ा प�ह�ा पगारातून �त:कडनच �त:ला भेट �णून मनाल� टके करायचं 
ठरवलं. �ाची मा�हती क�न घे�ासाठी मी खूप भटकंती करणा�या मा�ा एका 

ू ूकाकाकडन एक मा�हतीपु�क घेतलं. आम�ा जवळ�ा �कानदाराकडन मनाल�चा एक 
� ूनकाशाह� घेतला. माझी एक मै�ीण नेहमीच टके करते �णून मी �त�ाकडन एक तंबू 

ू ूघेतला. दादाकडन वाढ�दवसाची भेट �णून एक मोठी सॅक घेतल� आ�ण ताईकडन 
� ूट�ेकंगचे खास बूट घेतले. बाब�कडन गरम कपड ेघेतले आ�ण शेवटी या��तिर� 

ू ूसग�ात मह�ाचं �णजे आईकडन चार स�ेह� घेतले. अशी होती ह� मा�ाकडनच 
मलाच �मळालेल� छोटीशी भेट. 

६ मीच �तःला �दलेल� एक भेट. पा� या कशी आहे ती?

ूकोणाकडन?

उदा० �तःकडून

काय?

�मनाल� टके
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२. या न�ा कुठे उगम पावतात ? �� आ�ण उ�र�ची वा�े �ल� या.

उदा०     �� - इं�ायणी नदी कुठे उगम पावत?ेइं�ायणी (लोणावळा) -
        उ�र - इं�ायणी नदी लोणाव�ाजवळ उगम पावते.
क. भीमा (भीमाशंकर) -

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ख. गोदावर� (�बंके�र) -
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ग. कृ�ा (महाबळे�र) -
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

घ. �वरा (रतनगड) -
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ूकुठन कुठे? ७

ू१. महारा�� ातील काही मु� न�ा - कुठन, कशा, कुठे वाहतात?
 इं�ायणी नदी लोणाव�ाजवळ उगम पावते आ�ण तुळापूर गावाजवळ भीमा नदीला �मळते. 

सोलापूर �ज�ातील पंढरपूरमधून वाहणार� चं�भागा नदी �णजेच भीमा नदी. भीमा 
महारा�� ात भीमाशंकरजवळ उगम पावते आ�ण कन�टक व तेलंगणातून वाहत रायचूरजवळ 
कृ�लेा �मळते. गोदावर�चा उगम ना�शकजवळ �बंके�र या �ठकाणी होतो. गोदावर� नदी 
आं��दशेात काक�नाडाजवळ बंगाल�ा उपसागराला �मळते. कृ�ा ह� नदी 
महाबळे�रजवळ उगम पावून आं��दशेातील राजमह�� ीजवळ बंगाल�ा उपसागराला 
�मळते. वाटमे� ेती क�हाड, औ�बंर, स�गल�, नरसोबा�ा वाडीव�न कन�टकात �वेश 
करते. �वरा ह� नदी महारा�� ातील अहमदनगर �ज�ात रतनगड इथे उगम पावते. �हला 

ुमुळा, आढळा, �ाळंगी या उपन�ा आहते. ह� नदी पुढ ेगोदावर�ला जाऊन �मळते.
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ू३. या न�ा कुठन कुठे वाहतात आ�ण कुठे जाऊन �मळतात?                                               
 उदा०  इं�ायणी (लोणावळा / तुळापूर / भीमा)
  इं�ायणी नदी लोणाव�ापासून तुळापूर गावापय�त वाहते आ�ण �तथे भीमा नदीला 

�मळते.

क. भीमा (भीमाशंकर / रायचूर / कृ�ा)
.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ख. गोदावर� (�बंके�र / का�कनाडा / बंगालचा उपसागर)
.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ग. कृ�ा (महाबळे�र / राजमह�� ी / बंगालचा उपसागर)
.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

घ. �वरा (रतनगड / गोदावर�)
..................................................................................................................................................................................................................................................................  

�ाकरण ‘-ऊन’, ‘-�न’

एकवचन 

मी

मा�ा�न 

तू

तु�ा�न 

तो 

�ा�ा�न 

ती 

�त�ा�न 

ते 

�ा�ा�न 

आ�ी 

आम�ा�न 

तु�ी 

तुम�ा�न 

ते 

���ा�न 

�ा 

���ा�न 

ती 

���ा�न 

आपण

आप�ा�न

आपण

आप�ा�न

अनेकवचन एकवचन 

जो 

�ा�ा�न

जी  

�ज�ा�न

जे

�ा�ा�न

अनेकवचन

जे

���ा�न

�ा

���ा�न

जी

���ा�न

�
ाक

रण
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उदा०  ऋतुजा�न रा�ल जग जा� �फरला आह.े
  �त�ा�न रा�ल जग जा� �फरला आह.े

१. नम�द�ेन गंगा नदी मोठी आह.े
.....................................................................  (ती) (ए व ) गंगा नदी मोठी आह.े० ०

२. बाबा�न �ाची मुलं जा� उंच झाल� आहते.
..................................................................... (तो)  �ाची मुलं उंच झाल� आहते.

३. �वमाना�ा �वासा�न मला रे�चेा �वास आवडतो.  
..................................................................... (तो)  मला रे�चेा �वास आवडतो.

�४. आई आ�ण बाबा�न मी कमी टके केले आहते.
..................................................................... � (ते) (अ व )  मी कमी टके केले आहते.० ०

�५. तु�ा�न अ��नीला टके�वषयी जा� कळतं. 
..................................................................... � (मी)  अ��नीला टके�वषयी जा� कळतं.

८ सव�नाम�चे ‘ऊन’, ‘�न’ वाप�न यो� �प �ल� या.

उदा० ह� गाडी सुरते�न मुंबईला जाते.

..................................................................... .....................................................................१. ह े�वमान (�द��) (क)  (मुंबई) (ख)  जाते.

..................................................................... .....................................................................२. ह� बस (वा�ा) (ग)  (ड��बवल�) (घ) जाते.

.................................................................. ..............................................................३. ह� ट�ॅी (अंधेर�) (च)  (मालाड) (छ)  जाते.

............................................................... ................................................................४. ह ेजहाज (चे�ई) (ज)  (�संगापूर) (झ)  जाते.

....................................................... ...............................................................५. हा र�ा (ना�शक) (ट)  (औरंगाबाद) (ठ)  जातो.

९ खाल�ल वा�े उदाहरणा�माणे पूण� क� या. अ०प०ु ३
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१० ू��यापदाला‘-ऊन’ हा ��य जोडन खाल�ल पिर�ेद पूण� क� या.

 आज मंगेश सकाळ� लवकर (उठणे)  अ�ासाला बसणार होता. पण थंड ू उठन
 .....................................वातावरणामुळे �ाला परत झोप लागल�. (१) (झोपणे)  उठ�ावर �ाने 

 .....................................घ�ाळ ब�घतले ते�ा तो (२) (दचकणे)  जागा झाला. आता ना�ाच (३) 
 .................................... .(करणे) आपण अ�ास करावा, असा �ाने �वचार केला. मग �ाने ठरवले 

क� ना�ा करता करता आपण टी�ीवर एखादा काय��म बघावा आ�ण काय��म (४) 
 ..................................... (बघणे)  झा�ावर अ�ास करावा. काय��म संपेपय�त परत �पार�ा 

 .................................... जेवणाची वेळ झाल�. मग �ाने ठरवले क� आपण आता (५) (जेवणे)
.झा�ावरच अ�ास क� या. जेवताना गोड पदाथ� जा� खा�ामुळे �ाला परत झोप 

येऊ लागल�. झोप झा�ावर आपण ताजेतवाने होऊ या �वचाराने तो परत झोपी गेला. 
 .....................................(६) (झोपणे)  उठ�ावर �ाला �म��नी खेळायला बोलावले �णून तो 

खेळायला गेला. आईने �वचार�ावर �ाने आईला वचन �दले क� (७) (खेळणे) 
..................................... झा�ावर मी न�� माझा अ�ास पूण� करेन. अशा �व�वध गो�ी कर�ातच 

�ाचा सबंध �दवस वाया गेला आ�ण शेवटी अ�ास तसाच रा�हला.

 उदा०  �सडने नेपाळला जाऊन �तथ�ा काह� लोक�शी खूप छान मै�ी केल�.
१. आ�ाला असताना तनयाने �त�ा भावाशी भ�डण केले.
२. दाल लेकचे स�दय� पाह�ात कबीर म� झाला होता. �तथे असेपय�त कुणाशी काह�च 

बोलला नाह�. 
३. �नशाने परदशेी जा�ापूव�च घरबस�ाच तेथील काह� �ा�नक लोक�शी संपक�  साधला.
४. मायराने ऋषीशी बो�न ऑ�फसम�चे एका �पक�नकचा बेत आखला.
५. ए�रे� सर केले�ा एका २१ वष��ा मुल�शी प�कार�नी �त�ा घर� जाऊन संवाद 

साधला.

‘कोणी’, ‘कोणाशी’, ‘कुठे’ या ���ची उ�रे चौकटीत भ� या.११

कोणी? 

�सडने

कोणाशी? / काय?

लोक�शी / मै�ी

कुठे?

नेपाळम�े
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१. �थम खाल�ल सव� �च�े यो� �ा �माने लावू या.

क      ख   ग
 

घ     च    छ
   
 

�सडची गो� : र�ावर ��केट?१२

उदा० १ - क २. ३. ४. ५. ६.

२. आता सव� घटना �मवार स�गू या.

३. झालेल� घटना �सड आपला �म� अ�भ याला १० – १२ वा��त ई-मेलने कळवतो.
 चला, �सडसाठ� आपणच हा ई-मेल �ल� या. (साधा / पूण� भूतकाळ) 

��य अ�भ,

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

४. यापुढे या गो�ीत काय झाले असेल? क�ना क� या आ�ण आणखी काही ओळ� �ल� या.
.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

ु��वड कुटबंीय आले आहते गो�ाला सु�ी घालवायला. आई, बाबा, �सड आ�ण केया. 
समु��कना�याजवळ�ल श�त र�ाने चौघे मजेत सायकल चालवत असताना ह ेकाय झाले?
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मोक�ा जागा भ� या.
उदा० नेहा�न �तचं बाळ �शार आह.े

.............................................. १. तोतापुर� (आंबा)  हापूस आंबा वेगळा असतो.
 .............................................. २. मा�ा (हात)  भ�ड ेपडले यावर माझा �व�ासच बसत नाह�.

..............................................३. (घर)  बाहरे पडताच रणरणते ऊन अंगावर आले.
..............................................  ४. पु�ा�ा (थंडी) �द��ची थंडी हाड ेगोठवणार� असते.

..............................................५. मुंबई�ा (ऊन)  नागपुरात जा� कडक ऊन पडते.
..............................................६. (�द��)  आ�ाला जायला ३ तास तर� लागतील.
.............................................. ७. (आई)  मुले जा� उंच झाल� आहते.

..............................................८. (िर�ा)  �हडंायला फारच मजा येते.
.............................................. ९. मी आता (सातारा)  चार �दवस�नी घर� परत आलो आह.े

..............................................१०. (�थंालय)  एका वेळ� एकच पु�क ने�ास परवानगी आह.े
..............................................११. चैताल�ने �वचारले, बाबा (मुंबई)  मा�ासाठी काय आणशील?

.............................................. १२. मंगेश (शाळा)  पर�र गा�ा�ा �शकवणीला जातो.

१३ ऊन (तून) / �न

टीप :

‘�न’ = �लवाचक / तुलना�क

१. �च� आ�ण �वासाची साधने / �वासाचे �कार य��ा जो�ा लावू या आ�ण मग �ल� या.
� (बस, गरम हवेचा फुगा, फेर�बोट, घोडा, घोडागाडी, िर�ा, मेटो, हाउसबोट, �ेज,  

�सायकलिर�ा, ग�डोला, टाम, पायी)

�वासाची पुढील साधने ओळखू या.१४

......................................... ......................................... .........................................
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२. तु�ी कोण�ा गावात कोणते �वासाचे साधन वापरले?
 क. मुंबई      ख. कोलकाता      ग. �द�� 
 घ. �ीनगर      च. पहलेगाम      छ. महाबळे�र 
 ज. माथेरान      झ. लखनौ      ट. गोवा 

ु ठ. बंगळ�          ड. ��ेनस      ढ. पुणे.

 उदा०  ड.  ��ेनस - ग�डोला :  मी ��ेनसम� ेग�डोलाने �वास केला.

......................................... ......................................... .........................................

......................................... ......................................... .........................................

......................................... .........................................

......................................... ......................................... .........................................
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सव�नाम

मी

आ�ी /

आपण

तू 

तु�ी /

आपण 

तो

ती

ते

ते 

�ा

ती

+ तृतीया

 

मी

आ�ी / 

आपण 

तू 

तु�ी /

आपण 

�ाने 

�तने 

�ाने

��नी

(तो) �थं 

वाचला

(ते) �थं 

वाचला

(ती) 

कादबंर� 

वाचल�

(�ा) 

कादबं�या

वाच�ा

(ते) 

पु�क

वाचले / 

वाचलं

(ती) 

पु�के

वाचल� 

टीप : 

वर�ल�माणेच :  (ह - �हला) पाह - पा�हला,

राह - रा�हला, �लह - �ल�हला, वाह - वा�हला

अपवाद :  पोह - पोहला

�
ाक

रण

सकम�क ��यापद�चा भूतकाळ 
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सकम�क ��यापद (अ�नय�मत)

स�गणे, मागणे, बघणे, घालणे

 

करणे

�पणे, �भणे

दणेे

�णणे

घेणे 

खाणे 

भूतकाळ - (तृ  ए  व  पु )० ० ० ०

स��गतले / स��गतलं, मा�गतले / मा�गतलं,

ब�घतले / ब�घतलं, घातले / घातलं

केले / केलं

�ाला / �ायला, �ाला / �ायला

�दला

�णाला (कत�र� �योग) 

घेतला

खा�े

टीप :

�पणे :   तो पाणी �ाला / �ायला. (कत�र� �योग)

�ाने पाणी �ाले / �ायले / �ालं / �ायलं. (कम�णी �योग)

�भणे :   तो �ाला / �ायला. (कत�र� �योग)

�णाला:  तो �णाला. (कत�र� �योग)

  �ाने गाणं �टलं. (कम�णी �योग)

�श�क / �श��का

मी – पाणी (�पणे)उदा० 

मी पाणी �ालो / �ायलो.

मी – सरबत

आ�ी – चहा

आपण – कॉफ�

तू – �ध

तु�ी – नारळपाणी

�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

मी पाणी �ालो / �ायलो.

मी सरबत �ालो / �ायलो.

आ�ी चहा �ालो / �ायलो.

आपण कॉफ� �ालात / �ायलात.

तू �ध �ालास / �ायलास. 

तु�ी नारळपाणी �ालात / �ायलात.

स
राव
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उदा०  सुनीता �वशाखाशी लंगडी (खेळणे) खेळल�. 
...............................................१. �वनयने अर�वंदकड ेच�डू (टाकणे) .

...............................................२. �नतीन �ववेकशी �स�या �दवशी�ा कामा�वषयी (बोलणे) .
...............................................३. शोभाने तलावातून च�डू (काढणे) .

...............................................४. अ�यचा च�डू त�यने (हरवण)े  .
...............................................५. शोभाने अ�यला च�डू परत (दणेे) .

१५ पुढील वा�े पूण� क� या.

१६ खाल�ल तीन वा�े वाचू या आ�ण काय ल�ात येते ते स�गू या.

�ाने फोन �वकला. �ाने खुच� �वकल�. �ाने घर �वकले. 

१. खाल�ल ई-मेल वाचून ��यापद ेअधोरे�खत क� या. 

१७ चार �म���ा सहल�

 ��य �म��नो, 
 मी कालच एका खूप छान सहल�व�न परत आलो. 

आ�ी सव� काल सकाळ� �संहगडावर गेलो आ�ण 
सं�ाकाळ� परतलो. पु�ा�न गाडीने �संहगडा�ा 
पाय�ाशी जायलाच २ तास लागले. आ�ी पायीच वर 
चढलो, खूप दमलो पण खूप खूप मजा आल�. महशे 
घस�न पडला; न�शबाने काह� जा� लागले नाह�. 
वाटते �णका-भाकर आ�ण थंडगार ताजे ताक खा�� 

 नीलेश, आ��न, ऋजुता आ�ण हेम�गी अगदी जवळचे �म�. �दवाळ��ा सु�ीत चारही 
जण�नी चार वेगवेग�ा सहल� के�ा आ�ण एकमेक�ना पुढील ई-मेल पाठवले.

क.

..............................................काय ल�ात आले? सामा� भूतकाळात �माणे ��यापद बदलते.
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�ायलो. घेतल�. तलावातील गोड पा�ाची चव  गडावर 
�टळक�चं घर , तानाजी मा�सरे य�ची समाधी  पा�हलं पा�हल�.
पु�ात याल ते�ा तु�ीह� न�� �संहगडाला भेट �ा आ�ण 
महारा�� ा�ा इ�तहासाची मा�हती क�न �ा. 

ू भेटच.                                                                                 
नीलेश

ख. �म��नो, 
 तु�ी कधी हॉट एअर ब�नमधून �वास का? केलाय 

नाह� ना? अरे, मी कालच हा अनुभव , घेतला
गो�ाम�.े काय, जळलात ना? जे�ा मा�ा 
मावसभावानं मला �वचारलं क� तुला मा�ाबरोबर 
यायचंय का, ते�ा मा�ासाठी ह� खूपच मोठी संधी 
चा�न आल�. मी तर उडालोच – आधी आनंदाने 
आ�ण मग फु�ातून! व�न गो�ाचं काय छान �� 
�दसलं काढले�णून स�गू! मी खूप फोटो . 
दाखवीनच!

ू भेट लवकरच.
 अ��न 

ग. हाय,
 कसे आहात �म��नो? तु�ा दोघ�ची मेल पा�हल�. मी 

आ�ण ऋजुता इथे केरळात ऋजुता�ा मावशीकड े
म�ा करतोय. एक रा� तर हाउसबोटीवर . घालवल�
कसल� ध�ाल आल�! बोट पा�ावर �लत होती 
आ�ण कोणी तर� आमचा पाळणा असं वाटत हलवतंय 
होतं. आ�ण इथला �नसग� तर �कती सुंदर आह!े उगीच 
नाह� केरळला "गॉड� ओन लँड" �णत!                                                                

 सु�ी लवकरच संपेल.
ू मग भेट.

 हमे�गी आ�ण ऋजुता
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२. वर�ल ई-मे�म�े काही ��यापद े�न�ा रंगात आहेत. खाल�ल त�ात �ा ��यापद�चे 
मूळ �प �ल� या.

��यापदाचे वा�ातील �प

उदा० खा��

��यापदाचे मूळ �प

खाणे

उदा०  अ�भ�जत :  दमलो बुवा!
  गौर� :   काय झालं?
(सकाळ� मोटरमननी अचानक पगारवाढ मागणे आ�ण आंदोलन पुकारणे, मोटरमनने गाडी 

�पुढ ेने�ास नकार दणेे, सगळे मोटरमन टकॅवर बसणे, ��नी उठ�ास नकार दणेे, 
�वाश�नी मोटरमनशी भ�डणे, काह�नी मारामार� करणे आ�ण गाडीची तोडफोड करणे, काह� 
अ�धका�य�नी मोटरमनना समजावणे, पण मोटरमननी न ऐकणे.)

संवाद पूण� क� या.१८ अ०पु० ४-९
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१९ आई�ा सूचना. खाल�ल संभाषण ऐकू या आ�ण म�ाचे संवाद पूण� क� या. 

म�ा : हलॅो, आई, परत फोन केलास? अगं, दहा �म�नट�अगोदर केला होतास नं तू फोन? 
आता काय झालं?

आई : हलॅो, म�ा, हो रे! घर� पोहोचलास का ह े�वचारायचं होतं. �म�ा�ा घर� गेला होतास 
ना?

म�ा : हो, आलोय मी घर�. तू �तथे सु�ीवर जाऊनह� तुझा अध� जीव घरात अडकला आह.े
आई : चूप रे! �कती बोलशील तु�ा आईला ! मग, काय केलंस �पारभर?

.............................म�ा : . आ�ण तेव�ात तुझ ेशंभर फोन येऊन गेले. 
.............................आई : काय रे म�ा तूपण! बरं, ��जमध�ा भा�ा संप�ा असतील.  का?

म�ा : आण�ा, गं!
.......................................................... ..........................................................आई : छान केलंस. आ�ण हो,  ना? तुझी  होती 

तुला.
म�ा : मा�हतेय मला. मी घराची...

..........................................................आई : आ�ण हो, �वसर�ा�ा आत स�गते.  का? कोमेजतील रे नाह�तर 

�ा उका�ात.
म�ा : आई SSS, माह�त आह ेमला. मी झाड�ना...

..........................................................आई : आ�ण तु�ा जेवणाचं काय?  का रा�ीचा?

म�ा : अगं आई, मी रा�ी...
..........................................................आई : आ�ण आप�ा मोतीला �वस� नकोस.  का?

म�ा : अगं, माझ ेआई, तेच करतोय मी. तू फोन ठेवशील तर ना. चल, मोती, आपण 
�फरायला जाऊ.

 
    
खोल� �� करणे    भा�ा आणणे           वाचणे            साफसफाई करणे

     
मोतीला �फरायला नेणे           �यंपाक करणे              झाड�ना पाणी घालणे
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पुणेर� पाटी

अ�त �तथ ेमाती
ूऋण काढन सण साजरा करणे

आ�ी कधी अ�ास केला नाही 
कारण अ�ास फ� दोनच गो��मुळे श� होतो. 
१. आवडीने २. भीतीने 
फालतू आवडी आ�ी ठेव�ा नाहीत,
भीत तर आ�ी कोणा�ा बापालाही नाही. 

जसा दशे, तसा वेष
दशेोदशेी �फरायची इ�ा असणे

सहल�ची तयार� करणे
खूप खूप मजा येणे

... �णजे वेगळ�च धमाल
उ�ाह वाटणे

ताजेतवाने होणे
आ�ी काल भरभर चालणे
वेळेवर घर� पोहोचणे

चा�न चा�न / �फ�न �फ�न / खरेदी क�न / ... थकून जाणे
गाडी उ�शरा येणे

�गाडी / बस / ... ट�ॅफकम� ेअडकणे
पावसामुळे वाहतूक ठ� होणे

संभाषण क� या.

पुणेर� �चमटा

पुणेकर - (पा���ना) अजून �ब��ट े
�ा ना!
पा�णे - नको हो, आधीच मी पाच 
खा�� आहते!... 
पुणेकर - तशी तु�ी सहा खा�� 
आहते... पण �ा क� अजून !... 
इथे कोण मोजत बसलंय! 
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२० करा आ�ण �शका.

 एका �म�नटात तुम�ा आवड�ा �ठकाणाब�ल स�गा. ते �ठकाण तु�ाला का आवडते? 
तु�ाला कोण�ा वाहनाने �वास करायला आवडतो आ�ण का?

१. प�ह�ा �च��फतीत पुढीलपैक� कोण�ा गो��चा उ�ेख केला आहे?
 या काकंूना का�ीरला जायचं आह,े कारण :
क. खूप गरम होतंय.
ख. ��ना खूप कंटाळा आला आह.े
ग. ��ना ���ा का��र� मै��णीला भेटायचं आह.े
घ. अंगाची लाह� लाह� होतेय.
च. अंग घामाने थबथबलंय.
छ. ��ना का��र� खाणं खायचं आह,े खा�पदाथ� खायचे आहते.

२१ �च��फती पा� या. 

अ०प०ु १०-१९

३. तु�ी कधी परदशेी गेलाय का? तुम�ा 
प�ह�ा परदशेगमनाचा अनुभव कसा 
होता? या काकंूना पडलेत तेच �� 
तु�ालाही पडले होते का? परदशेी 
जाताना येणा�या अडचण��वषयी वग�त 
चच� क� या.

२. आता �सर� �च�फ�त पा� या.
 काकंूना परदशेी जायला का भीती वाटतेय ते �ल� या.
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श�संपदा

८.१ नाम : �ठकाणे

तो दशे, ते -

तो �दशे, ते -

तो र�ा, ते र�े

तो बाजार, ते -

तो मॉल, ते -

तो गाभारा, ते गाभारे

तो क�ा, ते क�े

तो उंबरा, ते उंबरे

ती जमीन, �ा ज�मनी

ती ग��, �ा ग�ा

ती वाट, �ा वाटा

ती पाऊलवाट, �ा पाऊलवाटा

ती बाग, �ा बागा

ती इमारत, �ा इमारती

ती काय�शाळा, �ा -

ती मशीद, �ा म�शदी

ते रा�� , ती रा�� े / रा�� ं

ते रा�, ती रा� े/ रा�ं

ते शहर, ती शहरे / शहरं

ते गाव, ती गावे / गावं

ते �ठकाण, ती �ठकाणे / �ठकाणं

ते उ�ान, ती उ�ाने / उ�ानं

ते पाक� , ती पा��

ते मैदान, ती मैदाने / मैदानं 

ते �कान, ती �काने / �कानं 

ते हॉटले, ती हॉट�े / हॉटलेे 

ते दऊेळ, ती दवेळे / दवेळं

ते मं�दर, ती मं�दरे / ती मं�दरं

ते चच�, ती चच�स

ते अंतर, ती अंतरे / अंतरं
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ती रे�,े �ा -

ती बस, �ा -

�ती टने, �ा -

ती गाडी, �ा गा�ा

ती मोटारसायकल, 

�ा मोटारसायकल�

ती �ूटर, �ा �ूटर�

ती सायकल, �ा सायकल�

ती िर�ा, �ा -

ती ट�ॅी, �ा ट�ॅा

ते जहाज, ती जहाजे / जहाजं 

ते �वमान, ती �वमाने / �वमानं 

ू�चंट

८.२ नाम: वाहतूक

�तो टक, ते -

तो �वमानतळ, ते -

ती रहदार�, -

ती क�डी, -

ती वाहतूक, �ा वाहतुक� 

ते बस�ानक, ती बस�ानके / 

बस�ानकं

ते रे��ेानक, ती रे��ेानके / 

रे��ेानकं

ते वाहन, ती वाहने / वाहनं 
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����ेप
नाम

ते ��, ती �� े/ ती ��ं

ते �ो�ाहन, ती �ो�ाहने / ती �ो�ाहनं

ते ��षण, ती ��षणे / ती ��षणं

तो ऋतू,ते -

�तो टके, ते -

तो अपघात, ते -

तो बंब, ते -

तो स�ा, ते स�े 

तो उगम, ते - 

तो मु�ाम, ते -

ती सहल, �ा सहल� 

ती �घ�टना, �ा -

ती सम�ा, �ा -

ती खूण, �ा खुणा

ती आठवण, �ा आठवणी

ती खोल�, �ा खो�ा 

��या�वशेषण

�व�वध

�णभर

न��

��यापद

खेचणे

घसरणे

जाणणे

टाळणे

बाळगणे

उडणे

बुडणे

दमणे

थकणे

कंटाळणे

हरवणे

घालवणे

हलवणे

�शरणे

सुटणे

फुलणे

दचकणे

�ाहाळणे

पाठवणे

भटकणे

साठवणे

कळवणे

�वशेषणे

लोभस

�तं�

�नज�न

हताश

�व�ळ�त

सडपातळ

इतर श�

वाया

माफ
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आता मला हे येतं ...

�वास, सु�ी, सहल य�ब�ल स�गणे

 □ उ�म  □ च�गलं  □ जेमतेम    □ फारच कमी

मु� शहर�ची व पय�टन �ळ�ची मा�हती स�गणे 

     □ उ�म  □ च�गलं  □ जेमतेम    □ फारच कमी 

सामा� भूतकाळ (सकम�क)

   □ उ�म  □ च�गलं  □ जेमतेम    □ फारच कमी

�वशेषनाम, सामा�नाम, सव�नाम, ��यापद + श�योगी अ�य

 □ उ�म  □ च�गलं  □ जेमतेम    □ फारच कमी

ू-ऊन, -�न, -पासून, -पय�त, -कडन 

 □ उ�म  □ च�गलं  □ जेमतेम    □ फारच कमी

��श� : कोणी, कोणाशी, कुठे 

 □ उ�म  □ च�गलं  □ जेमतेम    □ फारच कमी 

��श� + श�योगी अ�य (कुठे + पय�त = कुठपय�त)

 □ उ�म  □ च�गलं  □ जेमतेम    □ फारच कमी
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