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प्र.१) रिकाम्या जागी  योग्य शब्द लिहा. (३)              

१) बैिाांच्या कपाळावि -----------------  बाांधिे आहे.  

२) मोकाट मोकाट ---------- --------------------. 
३) इतका चाांगिा िाजा लमळािा आणि आता ----------------- सांकट आिां. 

ब) योग्य जोड्या जुळवा.(५) 

      अ गट                             ब गट  

१) कुत्रा                       अ) पाण्यात तििे  

२) साप                       ब) चमचम कििे  

३) काजवा                     क) िात्रीचे फिििे  

४) मासे                       ड) वेडीवाकडी चाि  

५) वाटवाघूळ                   इ) वाकडी शपेूट  

प्र.२ एका वाक्यात उत्तिे लिहा.(८) 

१) सांगीतािा उत्तजेन देण्यासाठी िाजाने कोिता कोिती आज्ञा ददिी? 

२) पाण्याच्या प्रश्नासांबांधी महािाजाांनी कोिता आदेश ददिा? 

३) `आमश्या डोह्ल्याने` कोिती शपथ घेतिी होती? 

४) जलमनीिा पाण्याची बँक अस ेका म्हटिे आहे? 

५) वासिािा कळपाची आठवि केव्हा येते? 

६) पपके कापिीच्या वेळी शेत कस ेददसते? 

७) तुम्ही शाळेत स्वच्छता मोहीम केव्हा केव्हा िाबपवता? 

८) वाहतूक कोंडीमुळे कोिकोित्या प्रकािचे प्रदषूि होते? 

प्र.३ अ) थोडक्यात उत्तिे लिहा.(८) 

१) घिातीि कचऱ्यात कोिकोित्या वस्तू असतात? 

२) िाजान ेलशकाि किण्याचे का सोडिे? 

३) शाहू महािाजाांनी व्यापाऱ्याांना कोिती पवनांती केिी? 

४) ढोि कसा तयाि कितात? 

  ब) तुम्हािा येत असिेिी कोितीही एक कपवता लिहा.(४) 

प्र.४ अ)पवरुद्धाथी शब्द लिहा.(३) 

१) स्वस्त x    २) िायदा x        ३) िक्ष x 

 

 



ब) समानाथी शब्द लिहा.(२) 

१) ियत =     २) धिती =  

क) वाक्यात उपयोग किा.(२) 

 १) शपथ घेिे=      २) आश्चयय वाटिे=  

 

प्र.५ `होळी` हा सि तुम्ही कसा साजिा कितात या पवषयी १० त े१२ ओळी मादहती लिहा. (५) 
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प्र.१अ) पौधो औि वकृ्षो के नाम दहांदी या मिाठी भाषा में लिखो.(६) 

१) आांबा     २) ननांब      ३) इमिी       ४) अांगूि        ५) केळी       ६) गुडहि 

   ब) प्रश्नो के उत्ति एक-एक वाक्य मी िीखीये !(१०) 

१) जीवन फकसका नाम है? 

२) मनोहिपूि में िहनेवािे दो भाई कैसे थे? 

३) ‘बालिका ददवस’ फकसके जन्मददन को मानते है? 

४) िडकी लशक्षक्षत होने स ेक्या िायदा होता है? 

५) बीज को अांकुि कब िुटा? 

प्र.२)अ) पवरुद्धाथी शब्द लिखो!(५) 

    १) जीवन x    २) उपि x     ३) मीठी x   ४) सच्चे x   ५) आगे x 

    ब) समानाथी शब्द लिखो!(५) 

    १) आांख -    २) वकृ्ष -    ३) पांछी -     ४) बाि     ५) चािपाई – 

    क) अनकेवचन लिखो!(५) 

    १) िडका    २) बगीचा     ३) झिुा     ४) िुि    ५) गाय   

    ड) पुल्िांग शब्द का स्त्रीलिांग शब्द लिखो! (४) 

     १) मोि -  २) िाजा-      ३) बािक    ४) पपता   

प्र.३) फकसी एक पवषय पि १०-१२  पांक्तीया ननबांध लिखो! (५)  

१) मेिा गाव    

२) मेिा पवद्यािय  

३) मेिे पप्रय लशक्षक  

४) मेिा पप्रय लमत्र 
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प्र.१ अ) रिकाम्या जागी कां सातीि योग्य शब्द लिहा .(३)  

      ( गांगापूि , इिाक , लस्त्रयाांना , पुरुषाांना )  

१) शेतीच ेसुमािे अकिा हजाि वषायपूवीचे पुिाव ेप्रथम इस्राइि आणि --------------- येथे लमळािे आहेत. 
२) शेतीच ेसुरुवात किण्याचे शे्रय ---------------- ददिे जात.े 
३) महािाष्ट्रातीि पुिाष्ट्मयुगीन स्थळाांपैकी नालशक जवळच े----------------- हे स्थळ प्रलसद्ध आहे. 

    ब) योग्य जोड्या जुळवा. (३)  

             ‘अ’ गट                           ब) गट  

१) सवायत प्राचीन सांस्कृती            अ) हुआांग दद  

२) चीनी िाजा                     ब) बािाग  

३) मेसोपोटेलमयातीि तांतुवाद्य        क)हडप्पा सांस्कृती  

                              ड) सािांगी  

प्र.२ अ) एका वाक्यात उत्तिे लिहा.(५) 

१) नाईि नदी कोठून वाहते? 

२) ताम्रयुग कशािा म्हटिे आहे? 

३) मध्याश्मयुगापयतं कोिता महाकाय प्रािी नष्ट्ट होऊ िागिा होता? 

४) मािसािा सवायत प्रथम कोित्या धातूचा शोध िागिा? 

५) मािसान ेतयाि केिे्या हत्यािाांची नावे लिहा. 

ब) काििे लिहा. (३) 

१) मानव एके दठकािी जास्त काळ मुक्काम करू िागिा. 
२) लमठाच्या व्यापािामुळे नावाश्मयुगातीि व्यापाि पवस्तािायिा मदत झािी. 
३) मानव नद्याांच्या खोऱ्यात वसाहत करून िाहू िागिा. 

 

क) सांगिकावि तुम्ही परिसि अभ्यास भाग २ या पवषयाची जी मादहती पादहिी त्याच ेथोडक्यात वियन लिहा. (२) 
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प्र.१)(अ) एका वाक्यात उत्तिे लिहा. (६)  

१) CNG व LPG ची पवस्तारित रूप ेलिहा. 
२) सांदेशवहन म्हिज ेकाय? 

३) अन्नपचनािा मदत कििािी इांदिये कोिती ते लिहा? 

४) पाण्यामािय त होिािे िोग कोिते आहेत त्याांची नाव ेलिहा? 

५) पाण्याच ेस्त्रोत कोिकोित ेआहेत? 

६) महािाष्ट्र िाज्यात कोिकोिती वस्त्र ेवापितात? 

   ब) योग्य जोड्या जळुवा. (४)  

        ‘अ’ गट                  ‘ब’ गट  

१) पैठि                 अ) दहमक शािी  

२) औिांगाबाद             ब) चादि  

३) येविा                क) साडी  

४) सोिापूि               ड)  पठैिी      

प्र.२  रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा. (६) 

१) मेंद ूआणि चेतातांतूच ेजाळे याांना एकत्रत्रतपिे .............   म्हितात. 
२) पाण्यात इति पदाथय लमसळे फक पािी ................ होत.े 
३) दपुषत पािी जलमनीत मुित िादहिे फक तेथीि जमीन .................. होत.े 
४) मािूस पवचािक्षम असतो, तसाच तो ................असतो. 
५) ................. वाय ूशिीिाच्या सवय भागाांपयतं पोहचविा जातो. 
६) साधाििपिे .................. वषायच ेहोईपयतं सवय मुिामुिीांचे हे वाढीचे वय असते. 

प्र.३ (अ) थोडक्यात उत्तिे लिहा. (६) 

१) सांसगयजन्य िोग म्हिजे काय? िोग प्रसािाची माध्यम ेकोिती आहेत? 

२) शिीिात कायय कििाऱ्या सांस्थाांची नावे लिहा? 

३) पपष्ट्टमय पदाथांचा पाचानातून लमळािे्या शकय िेचा शिीिािा काय उपयोग होतो? 

ब) खािीि आकृती काढा व नाव ेद्या. (२)  

 पचनसांस्था   
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प्र.१) अ)सोडवा. (8) 

     १)ददिे्या अपूिांकाांचे समच्छेद अपूिाकंात रुपाांति किा.  

       i) 3 , 5     ii) 3 ,  3      

         4   8       5    7 

२) 2 तास 30 लमननटे + 4 तास 55 लमननटे = ? 

३) 51.4 सेमी + 68.5 सेमी =? 

४) 324 x 28 

 ब) पुढीि उदाहििे सोडवा. (4) 

१) 32 चे पवभाजक लिहा. 
२) 5 ने पवभाज्य असिे्या तीन अांकी पाच सांख्या लिहा. 
३) 64 चा 3  म्हिज ेफकती?  

      8 

४) 6 रुपये 25 पैस ेदशाांश पद्धतीत लिहा. 

प्र.२ ) खािीि शालब्दक उदाहििे सोडवा. (6) 

१) सीमाच्या आईने 2 मीटि 70 सेमी कापड कुत्यायसाठी व 2 मीटि 40 सेमी कापड शटयसाठी आििे, ति नतने एकूि फकती 
कापड खिेदी केिे? 

२) एका आयताची िाांबी 20 मी व रुां दी 12 मी. आहे, ति त्या आयताची परिलमती फकती? 

३) एका खेळत चौिसाकाि क्रीडाांगिाभोवती धावावे िागते. क्रीडाांगिाच्या प्रत्येक बाजूची िाांबी 20 मीटि आहे . एका खेळाडूने 
त्या क्रीडाांगिाभोवती 5 िेऱ्या घात्या, ति तो फकती मीटि अांति धाविा? 

प्र.३) अ) उदाहििे सोडवा. (6) 

1)  72950 + 7899                    2) 89850 + 72498          3)   964892 + 626778  

 

  ब) 1 )  60292 – 43379             2) 820072- 799611    (4)  

        क) योग्य जोड्या जुळवा. (२) 

           ‘अ’ गट                   ‘ब’ गट  

        i) 4:20 am              a) 15:15 

               ii)  3:15 pm                             b) 18:25 

               III) 6:25 pm                             c) 11:30  

                iv)  11:30am                          d) 4:20 



 

प्र.4) अ) सोडवा. (6) 

1) एके ददवशी गुिमीतलसांग 3 फक.मी. 750 मीटि चाििा व पिलमांदिलसांग 2 फक.मी. 825 मीटि चाििा, ति कोि फकती अांति 
जास्त चाििा? 

2) 1   +   3                3) 6   -    2  
8        4                    14       7 

       

3) कोि मापकाच्या सहाय्याने पुढीि मापाांचे कोि काढा. (4) 
i) 165°          ii) 45°   
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(इनतहास व ना.शास्त्र) 

प्र.१)अ) रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा.(४) 

१) महावीिाांनी ------------- हे सवयशे्रष्ट्ठ तत्व मानिे. 
२) नांद घिाण्याचा शेवटचा िाजा --------------- याचा चांिगुप्त मौयायन ेपिाभव केिा. 
३) अशोकाने ----------------- येथे झािेिे बांद मोडून काढिे. 
४) िहान शहिाांसाठी -------------- ची तितूद असते. 

    ब) योग्य जोड्या जुळवा.  (२)  

           ‘अ’ गट                     ‘ब’ गट  

१) मुख्याधधकािी              a) नगिपरिषदेचा पदाधधकािी  

२) नगिसेवक                b) कटक मांडळाचा प्रमखु   

३) नगिाध्यक्ष                c) कटक मांडळाचा िोकननयुक्त प्रमखु  

४) िष्ट्किी अधधकािी          d) नगिपरिषदेचा सदस्य  

                        e) नगिपरिषदेचा प्रशासकीय प्रमुख  

    क) चूक फक बिोबि त ेलिहा.  (३)  

१) प्िावाांच ेआिमाि प्रबळ व सुसज्ज होत.े 
२) हषयवधयन हा जैन धमायचा अनुयायी होता. 
३) मौयय सम्राटाांनी भाितीय किाांना उदाि आश्रय ददिा. 

प्र.२) अ) एका वाक्यात उत्तिे लिहा.  (७) 

१) मगध िाज्य कोठे होते? 

२) कोिती महाजनपदे महत्वाची होती? 

३) मौयय साम्राज्याची िाजधानी कोिती होती? 

४) भािताचा माि अिब व्यापािी कोठपयतं घेऊन जात असत ? 

५) दसुऱ्या चांिगुप्तािा ‘शकािी’ असे का म्हित? 

६) कालिदासाने कोित ेग्रांथ लिदहिे? 

७) कुशाि भाितात केव्हा आिे? 

    ब) दटपा लिहा. ( कोित्याही २)   (४) 

        १) सम्राट अशोक   २) गौतम बुध्द     ३) लसकां दिच्या स्वािीचे परििाम      ४) चांिगुप्त मौयय  

प्र.३) थोडक्यात उत्तिे लिहा.   (कोितेही २)   (४)  

१) बिाढ्य मौयय साम्राज्याचा अांत का झािा? 

२) सातवाहनाांच्या काळातीि व्यापािाची मादहती लिहा. 
३) ‘साांची स्तूप’ पवषयी मादहती लिहा. 



 

४) पांचायत सलमतीच्या पवपवध सलमत्याांची नाव ेलिहा. 
 

(भूगोि) 

प्र.१) अ) रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा.   (३)  

१) तापमान ................... मध्ये मोजतात. 
२) समान वायुदाब असिेिी दठकािे नकाशात ज्या िेषाांनी दाखपविी जातात त्याांना .............. म्हितात. 
३) आिोह पजयन्य प्रामुख्याने ............... प्रदेशात पडतो. 

ब) एका वाक्यात उत्तिे लिहा.   (७) 

१) जगाचे छप्पि ( roof of the world) कशािा म्हितात? 

२) सौदी अिेत्रबयात कोिकोित्या वनस्पती आढळतात? 

३) काही प्रमुख पाळीव प्राण्याांची नाव ेलिहा. 
४) शीत पट्टय्ातीि नसैधगयक प्रदेशाांची नाव ेलिहा.  

५) इस्राइि या देशाची िाजधानी कोिती? 

६) ‘ क्वािािांपूि’ दह कोित्या देशाची िाजधानी आहे? 

७) जपानची प्रमखु भाषा कोिती? 

प्र.२ ) उत्तिे लिहा.    (कोितेही ३)          (६) 

१) जपानमध्ये कोिकोित ेउद्योगधांदे चाितात? 

२) iWflfQd महासागिाची मादहती लिहा. 
३) वाऱ्याचे परििाम लिहा. 
४) तापमान वाढीमुळे हवामानात काय-काय बदि होतात? 

५)  आकृती काढा. व नाव ेद्या. ( कोितीही १) 
१) वातददशादशयक  २) आवतय      ३) तापमान पटे्ट    ४) साधा तापमापक  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  


