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Std.: 10 (English)

Q.1 कंसातील सूचनेनुसार वा��पांतर करा.उ�ाराथ� / आ�ाथ� ...

1 मला डबा देशील का? (आ�ाथ� करा)

Ans मला डबा दे.

2 तुझा पेन मला देशील का ? (आ�ाथ� करा)

Ans तुझा पेन मला दे.

3 सकाळ�ा टवटवीत आिण �स� वातावरणात अ�ास खूप छान होतो. (उ�ाराथ� करा)

Ans अहाहा! िकती छान अ�ास होतो सकाळ�ा टवटवीत आिण �स� वातावरणात!

4 तुझं वष� कसं वाया जाईल? (िवधानाथ� वा� करा)

Ans तुझं वष� वाया जाणार नाही.

5 मी �ांना िवसरलो आहे. (��ाथ� करा.)

Ans मी �ांना कसा िवस� शकेन ?

6 हे गुलाबाचे फूल खूप संुदर आहे. (उ�्गाराथ� करा.)

Ans िकती संुदर हे गुलाबाचे फूल !

7 मी आप�ा सेवेसाठी आलो असतो. (��ाथ� करा)

Ans मी आप�ा सेवेसाठी आलो नसतो का ?

8 ितथे भयंकर अपघात झाला. (उ�ाराथ� करा)

Ans बाप रे ! फारच भयंकर ! अपघात झाला ितथे.

9 तू रडत का बसलास ? (आ�ाथ� करा)

Ans तू रडत बसू नको. 

10 मी काय सांगू ? (िवधानाथ� करा)

Ans मला काही सांगायचे नाही.

11 िनयिमतपणे शाळेत जावे. (��ाथ� करा)

Ans िकती वाजता शाळेत जाणार आहेस ?

12 तू रडत का बसलास ? (आ�ाथ� करा)

Ans तू रडत बसू नको.

13 शाळे�ा भ�ासाठी मु�ा�ापकांनी खूप काही केले. (��ाथ�क करा)

Ans शाळे�ा भ�ासाठी मु�ा�ापकांनी काही िदले का?
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14 तू फार मोठा हायेस का? (उ�ाराथ� करा)

Ans बापरे ! तू लई मोठा हायेस !

15 मुलांनी डोगंरातून का िफ� नये ? (आ�ाथ� करा) 

Ans मुलांनी डोगंरातून िफरावे. िकंवा मुलांनो डोगंरातून िफरा.

16 रोज �ायाम करावा. (आ�ाथ� करा.)

Ans रोज �ायाम करा.

17 ती पु�क वाचते. (��ाथ� करा) 

Ans तू पु�क वाचलेस का ?

18 लाडू चांगले आहेत. (उ�ाराथ� करा)

Ans  �ा ! काय चवी� लाडू आहेत हे !

19 आळस झटकून टाकावा. (आ�ाथ� करा)

Ans आळस झटकून टाका.

20 िकती संुदर आहे ताजमहल ! (िवधानाथ� करा.)

Ans ताजमहाल फारच संुदर आहे.

21 ही िप�े खूपच गोडंस आहेत. (उ�्गाराथ� करा)

Ans �ा ! िकती गोडंस िप�े आहेत ही !

22 ि�केटचा खेळ छान खेळ. (उ�ाराथ� करा)

Ans शा�ास ! िकती संुदर खेळलास ि�केटचा खेळ !

23 मुलांनी िश�ीने वागले पािहजे. (आ�ाथ� करा)

Ans मुलांनो िश�ीने वागा.

24 आपण �ांना समजून �ायला हवे (��ाथ� करा)

Ans आपण �ांना समजून �ायला नको का ?

25 ितथे खूपच घाण आहे. (उ�्गाराथ� करा)

Ans शी ! िकती घाण आहे ही !

26 िभका-याला शाली शोभणार नाहीत. (��ाथ� करा.)

Ans िभका-याला शाली शोभणार का ?

27 देखावा खूपच संुदर आहे. (उ�ाराथ� करा)

Ans अहाहा ! िकती संुदर देखावा हा !

28 अबब! केवढा हा साप! (िवधानाथ� करा.)

Ans हा खूप मोठा साप आहे.

29 तु�ा भेटीने खूप आनंद झाला. (उ�ाराथ� करा)

Ans िकती आनंद झाला तु�ा भेटीने !
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30 पांढरा रंग सग�ांना आवडतो. (��ाथ� करा)

Ans  पांढरा रंग कोणाला आवडत नाही ?

31 िनयिमतपणे शाळेत जावे. (��ाथ� करा)

Ans िकती वाजता शाळेत जाणार आहेस ?

32 हे अ�र खूप चांगले आहे. (आ�ाथ� करा)

Ans चांगले अ�र काढा.

33 िवजयी हो ! (िवधानाथ� करा)

Ans तू िवजयी �ावेस असे मला वाटते.

34 पांढरा रंग कोणाला आवडत नाही? (िवधानाथ� करा.)

Ans पांढरा रंग सग�ांना आवडतो.

35 मी बॅट घेऊन िम�ांना दाखवत सुटलो. (आ�ाथ� करा)

Ans तू बॅट िम�ांना दाखव.

36 िकती उंच इमारत ही ! (िवधानाथ� करा)

Ans ही इमारत खूप उंच आहे.

37 दररोज अ�ास कर. (िवधानाथ� करा.)

Ans दररोज अ�ास करावा.

38 अबब ! केवढा हा साप ! (िवधानाथ� करा.)

Ans साप खूप मोठा आहे.

39 िनरंजन एकदम सावध झाला. (आ�ाथ� करा)

Ans िनरंजन सावध हो.

Q.2 खालील वा��चारांचा अथ� िल�न वा�ात उपयोग करा. 76

1 बरबाद होणे →

Ans बरबाद होणे → नाश होणे 
वा� - ग�रबीत जीवन जगणा-या लोकांचे जीवन ग�रबीतच बरबाद होते.

2 पारंगत असणे →

Ans पारंगत असणे  - कुशल असणे.
वा� - रघु बढाया मार�ात पारंगत होता

3 उसंत न लाभणे → ...............

Ans उसंत न लाभणे → वेळ न िमळणे. 
वा� → ि�केट�ा साम�ा�ावेळी प�र�ेचा अ�ास करायला चैत�ला उसंत िमळत नाही.

4 गहाण ठेवणे →

Ans गहाण ठेवणे → तारण ठेवणे. 
वा� - आमचे घर बांध�ासाठी बाबांनी गाडी गहाण ठेवली.
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5 उ�ंठा वाढणे →

Ans उ�ंठा वाढणे - कुतूहल वाढणे 
वा� - अमोलला परी�ेत िमळणा� या गुणांची उ�ंठा वाढली होती.

6 रममाण होणे →

Ans रममाण होणे. - म� होणे. 
वा� - सुधा गाणे गा�ात रममाण होती.

7 जीवाला मुकणे →

Ans  जीवाला मुकणे → �ाण गमावणे. 
वा� - मांजरा�ा हाती लागून उंदीर जीवाला मुकला.

8 नाव उ�ल करणे →

Ans  नाव उ�ल करणे → नाव उंचावणे. 
वा� - आंतररा�� ीय �धा�म�े राजसने बु��बळ खेळात शाळेचे नाव उ�ल केले.

9 प�ाताप होणे →

Ans प�ाताप होणे → केले�ा चुकीची जाणीव होणे. 
वा� - वाईट केले�ा कामाचा �दीपला प�ाताप झाला होता.

10 च�र मारणे → ...............

Ans च�र मारणे → फेरफटका मारणे. 
वा� → रा�ी जेवण झा�ावर आ�ी सव� च�र मारायला जातो.

11 पारंगत असणे →

Ans पारंगत असणे → कुशल असणे. 
वा� - गणपती�ा मूत� कलेत रेखा पारंगत आहे.

12 खादडपण  येणे →

Ans दडपण येणे - मनावर दबाव येणे 
वा� - परी�े�ा िदवसात अ�ासाचे चैत�ा�ा मनावर दडपण येते

13 अंगाचा ितळपापड होणे →

Ans  अंगाचा ितळपापड होणे → खूप संताप येणे. 
वा� - वगा�त िव�ा�ा�नी चालवलेला गोधंळ पा�न िश�कां�ा अंगाचा ितळपापड झाला.

14 हेवा वाटणे →

Ans हेवा वाटणे → म�र वाटणे. 
वा� - मानसीने केले�ा उ�ृ� वकृ� भाषणा�ा सवा�नी केले�ा कौतुकाने सीमाला मानसीचा हेवा वाटला.

15 पार करणे →

Ans पार करणे → अंतर कापणे. 
वा� - जहाज पा�ातील अंतर वेगाने पार करत होते.

16 सामना करणे →

Ans सामना करणे → मुकाबला करणे. 
वा� - गावात आले�ा वाघाशी द�ू पैलवानाने सामना केला.
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17 अंगावर सरस�न काटा येणे →

Ans अंगावर सरस�न काटा येणे - भीतीने शहरणे.
वा� - गायी�ंा गोठयात िबब�ाला पाहताच मा�ा अंगावर सरस�न काटा आला.

18 डोळे भ�न पाहणे →

Ans डोळे भ�न पाहणे - मम�ाने कौतुकाने बघणे. 
वा� - लढाईत िवजय �ा� क�न येणा� या आप�ा मुलाकडे आई डोळे भ�न पाहत होती.

19 थ�  होणे →

Ans थ� होणे - आ�य�चिकत होणे. 
वा� - िद�ांग मुलांनी काढलेली िच�े पा�न सव�जण थ� झाले.

20 भास होणे →

Ans भास होणे → चा�ल लागणे, �म होणे. 
वा� - ��ात �रतेशला २५,०००० लाख �. िमळा�ाचा भास झाला.

21 कवेत घेणे →

Ans कवेत घेणे - िमठीत घेणे 
वा� - ब� याच वषा�नी परदेशातून आले�ा आप�ा मुलाला विडलांनी कवेत घेतले.

22 कीव येणे →

Ans  कीव येणे → दया येणे. 
वा� - गिणत आले नाही �णून गु�जीनंी शंकरला मारताच मला �ाची कीव आली.

23 आज�व करणे → 

Ans  आज�व करणे → कळकळून िवनंती करणे.
वा� - झाडावर अडकले�ा पतंग काढून दे�ासाठी शौनक िम�ांकडे आज�व करत होता.

24 मरगळ झटकणे →

Ans मरगळ झटकणे - आळस सोडणे 
वा� - सं�ाकाळी ि�केट खेळाला िमळणार �णून अ�ास कर�ासाठी िजत��ने मरगळ झटकून टाकली.

25 मांडणी करणे →

Ans मांडणी करणे - रचना करणे 
वा� - दुकानात पु�कांची वैिव�पूण� मांडणी केली होती.

26 अधःपतन होणे → 

Ans अधःपतन होणे → दजा� घसरणे 
वा� → आप�ा काया�त नीट ल� न िद�ामुळे अिजत�ा कामाचे अधःपतन झाले.

27 ललकार घुमवणे →

Ans ललकार घुमवणे → जयजयकार करणे. 
वा� - िनवडणूकीत एखादा प� िवजयी झाला की सव�� ललकार घुमतो.

28 आनंद गगनात मावेना →

Ans आनंद गगनात मावेना → खूप खूप आनंद होणे. 
वा� - वाढिदवसाला िम�ांकडून िमळाले�ा अनपेि�त भेटीने माझा आनंद गगनात मावेनासा झाल.
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29 जीव ओवाळणे →

Ans जीव ओवाळणे - जीवन कुबा�न करणे 
वा� - भारतीय सैिनक श�ूसै�ाशी लढून भारतमातेसाठी जीव ओवाळून टाकतात.

30 अंगाचा ितळपापड होते →

Ans अंगाचा ितळपापड होते - खूप राग येणे. 
वा�-  वगा�त गोधंळ घालताना मुलांना पा�न िश�कां�ा अंगाचा ितळपापड झाला.

31 भारावून जाणे →

Ans भारावून जाणे - �भािवत होणे. 
वा� - �ेहसंमेलनात �मुख पा��ांनी केलेले भाषण ऐकून मुले �भािवत झाली.

32 टा�ांचा कडकडाट होणे →

Ans  टा�ांचा कडकडाट होणे → टा�ा सतत वाजवून कौतुक करणे. 
वा� - अिजतला बु��बळ �ध�तील पिह�ा �मांकाचे बि�स देताना सव� िव�ा�ा�नी टा�ांचा कडकडाट केला.

33 �� साकार करणे →

Ans �� साकार करणे → भिव�ातील �� पूण� करणे. 
वा� - अंकुशने अिभनेता हो�ाचे आपले �� साकार केले.

34 थ� होणे → 

Ans थ� होणे → आ�य�चिकत होणे. 
वा� → नेहमी प�र�ेत कमी गुण िमळवणा-या राजाने �थम �मांक िमळव�ाने सव� थ� झाले.

35 पु�ी देणे →

Ans पु�ी देणे - पािठंबा देणे 
वा� - िनवडणूकीत ��ेक प�ाला जनलोकांची पु�ी देतात.

36 अंगावर काटा उभा राहणे →

Ans अंगावर काटा उभा राहणे → भीतीने शहारा येणे. 
वा� - समोर िपवळाध�क मोठा नाग पाहताच आम�ा अंगावर काटा उभा रािहला.

37 हात राबणे →

Ans हात राबणे - क�ाची कामे करणे 
वा� - शेतात शेतकरी हात राबत असतात.

38 हातभार लावणे →

Ans हातभार लावणे → मदत करणे. 
वा� - संयोिगता आईला कामात नेहमी हातभार लावत असते.


