
संक�लत म
ूयमापन  

िज. प. �ाथ�मक शाळा  
इय�ता :- ७ वी         �वषय :-सा.�व�ान       �थमस  पर"#ा            गणु – ५० 
 �व*याथा+च ेनाव :-                                .द .   /    /२०१४ 

त4डी 

� .१ पा�याची बचत कोण�या �कारे कराल ते सांगा .       ५ 

�ा�य6#क 

�. २रा तुरट�चा वापर क�न गढूळ पाणी "व#छ करा .            ५ 

लेखी 

�. ३ रा अ)  (रका)या जागा भरा.            ५ 

१) वाळूम-ये कण आपल� जागा  

२)  तांबे हा धात ू             पे1ा चांगला               आहे.                     

३)                 हे उ3णतेच ेएकक आहे .   

४)  वायूच े�सरण हे                 असत.े  

५)  अ6मबत                  �कारच ेसंघटन असत.े 

६) अ9ंयातनू ज:म होणा;यांना                  )हणतात. 

ब) जो9या लावा.            ४ 

 अ   ब 

१ सुवाहक  अ) अ6भसरण �वाह  

२ दवुा=हक                                ब) वहन 

३ कंपन  क) काच 

४ >खरता आकाशकंद�ल                      ड) तांब े

क) खाल�ल Bवधाने चकू कC बरोबर त े6लहा.          ३ 

१) काच उ3णतेच ेदवुा=हक आहे.  

२) �ारणात मा-यमाच ेकण कंप पावतात.  

३) पदाथा=तील उ3णता काढून घेतल� कC कंप पावतात. 

ड) EयाFया 6लहा ( कोण�याह� ३)        ९ 

१) समाज : 

२) प(रस"ंथा : 

३) कॅलर� :  

४) रKतदाब : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�. ४ था  पढु�ल �Lनांची एका वाKयात उ�तरे 6लहा. ( कोण�याह� ५)      ५ 

१)  उ�सज=न )हणजे काय ?  

२) वन"पतीमधील टाकाऊ पदाथ= बाहेर कसे पडतात ? 

३) �जजन )हणजे काय ? �कार सांगा. 

४)  सजीवातील संघटन पातOया कोणकोण�या आहेत ? 

५)  पा;याच ेवै6श3ट काय ? 

६) कॅलर�मापीचा वापर कोठे करतात    

� .५ अ ) कारणे 6लहा   ( कोण�याह� ३)            ६ 

१)  तापमापीम-ये पारा वापरतात . 

 

 

 

 

२) लाकडाचा भुसा हा उ3णतेचा दवुा=हक आहे. 

 

 

 

 

३) ओले कपड ेकाह� तासांनी वाळतात. 

 

४)  के6शकां#या 6भि�तका पातळ असतात. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ब)  आकृ�या काढा   (को.१ )               ४  

     १ ) तापमापी   २ ) कॅलर�मापी     ३)पेशी पातळी          

 

 

 

 

क) फरक "प3ट करा. (को.२ )          ८     

 १) धम:या – 6शरा      २) अलXYगक �जनन - लXYगक �जनन    ३) पुमंग – जायांग  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



संक�लत म
ूयमापन  

िज. प. �ाथ�मक शाळा  
इय�ता :- ७ वी         �वषय :- .हदं"        �थमस  पर"#ा            गणु – ५० 
 �व*याथा+च ेनाव :-                                .द .   /    /२०१४ 

त4डी 
� .१ ला  [नचे \दए ]कसी एक कBवता का गायन ]कजीए |                                           ५  

१) सावन                  २) वष= गीत  

�ा�य6#क 

�. २रा. रंगोल� बनाओ ।       ५ 

लेखी 

�. 3 अ) (रKत "थानbकC पतुc करो ।       ५ 

१) द�पावल�                का �योहार है | 

२)  कल पर�1ा का                भरना है | 

३)  मेरा नाम               है| 

४)  मैने               ]कया था | 

५)  होल� कC रंगीन फुहारे ,                साथ ले आता है | 

(ब) वचन बदलो ।                    ५ 

१.लडका           २ .ऑख :           ३. ]कताब :           ४. पाठशाला            ५ .फुल   

क ) 6लगं बदलो ।            ५ 

१.माता           २. लडका           ३.कु�ता            ४. 6श1क               ५. सहेल� 

 

�. ४ अ) [न)न6लखीत �Lनbके उ�तर एक एक वाKय मे 6लखो |       १२ 

१) गाव नगर कब तपते है ? 

२)  सा1रता \दवस कब मनाया जाता है ? 

३) मेघ कCस �कार बरसते है ? 

४) नाLते मी कौन कौन से Eयंजन थे ? 

५) शंकरलाल को ]कसने पढाया 6सखाया  ? 

 

 

६) मैना को शहर कैसा लगा ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ब) [न)न6लखीत वाKय ]कसने ]कससे खा है |       ८ 

१) “ शभुम का Bवhयालय मे �वेश कराना है |” 

 

२) “ पढना बहुत आवLयक है |” 

 

३) “ मै पचc भरना नह�ं जनता |” 

 

४) “ वाह! Kया संुदर "थान है |” 
 

�. ५ अ) [न)न6लखीत शkदbका वाKयb मे �योग करb       ६ 

१) "वय ं :-  

२) अनाज :- 

३) पानी  :- 

(ब) [न)न6लखीत शkदbके Bवलोमाथc शkद 6लखो |           ४ 

१)  गाँव                २) अ#छा                 ३) \दन        ४) खmा 

 �.६ ]कसी एक Bवषयपर 25 – 30 पंKतीयbमे [नबंध6लखो        ५ 

१) मेर� माँ                २) मेरा गाँव    ३) फुल कC आ�मकथा  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



संक�लत म
ूयमापन  

िज. प. �ाथ�मक शाळा  
इय�ता :- ७  वी         �वषय :- मराठ:       �थमस  पर"#ा            गणु – ६०  
 �व*याथा+च ेनाव :-                                .द .   /    /२०१४ 

त4डी 
� .१ ला  पाठ असलेल� कोणतीह� एक कBवता सा6भनय सादर करा.                                          ५  

�ा�य6#क 

�. २रा. qबन6भतंी#या शाळेत त)ुह� काय कराल त े6लहा.                  ५ 

लेखी 

�. ३ रा (रका)या जागा भरा.            ५ 

 १.जे जे होते ---------------------- ते ते घातले नद�ला खाऊ.  

 २. िजथे "व#छ पा�याची नद� [तथे असत-े------------------- 

 ३. माrया एक मह�:या#या साधनेच ंहे ------------------- आहे 

 ४. रेखाटनातील -------------------- व सहजता पाहून तो हरपून गेला 

 ५.  -----------------------Eहये वाढ. 

 ६. श-ुदलेखना#या -------- --------- शु-द 6ल\हता आले पाह�जे. 

�. ४ था अ) पढु�ल �Lनांची एका वाKयात उ�तरे 6लहा.       १०  

७)  qबन6भतंीची शाळा कशास )हटले आहे ? 

८)  मuुयांचा बंगला कशास )हटले आहे ? 

९)  अबुखाँ व बक;याच ेनाते कसे होते ? 

१०)  कामाची तीन "वतv ंअंगे कोणती ? 

११) कbबातनू बाहेर आलेल� पाने काय क� लागल� ? 

ब) पुढ�ल �Lनांची ��येकC  दोन ते तीन वाKयात उ�तरे 6लहा.(को . २)          १०  

१)  पाठात आलेले फुलपाखराच ेवण=न तमु#या शkदात 6लहा? 

 

 

 

 

२) मोराच ेYचv काढ�यासाठw लेखकाने कोणती साधना केल�? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

३) कवयqvने पावसाOयात डbगराव�न वाहणा;या धबधkयाच ेवण=न कशा �कारे केले आहे? 

 

 

 

 

क) कोण कोणास )हणाले        ४  

१)  या फोटोत पxृवी#या खाल� शषेनाग कोठे आहे हे मला दाखवा.   

२)  आता अकारBवyहे हे काय नवीन ? 

३)  कृ3ण शkद मी जोड1रां#या शkदातच शोधत होतो.    

४)  तमुचा लेख याम-ये आहे काय ? नसेल तर मला ते वाच�यात रस नाह�.  

�. ५ वा (अ) समानाथc शkद 6लहा.       ३ गुण  

१) नवल =              २) 6मv =             ३) धरvी =        ४) दषूीत =  

५ ) तणृ=               ६ ) पाणी=  

 (ब) Bव{|ाथc शkद 6लहा.       ३  गुण  

१)  आनंद ×             २) लांब ×              ३) सु�वात ×       

४) शांतता ×                ५ )सगुंध ×              ६ ) गर�ब × 

(क)  जोडशkद बनवा        ४ गुण  

१)  पश ू:              २) झाड े:             ३) गुरे :    ४) शतेी :  

�.६ वा (अ) वाKयात उपयोग करा      ६  गुण  

१)  1मा करणे.  

 

२)  आ�ोश करणे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ३) हाहाकार उडणे 

 

 (ब) BवभKतीच े�कार ]कती व कोणते ?                                            २  गुण 

        

 

 (क) �योगाच े�कार ]कती व कोणते ?                                              २ गुण 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



संक�लत म
ूयमापन  

िज. प. �ाथ�मक शाळा  
इय�ता :- ७ वी         �वषय :- सा. शा<  े        �थमस  पर"#ा            गणु – ५० 
 �व*याथा+च ेनाव :-                                .द .   /    /२०१४ 

त4डी 

�.१ ला कोण�याह� पाच रा�ये व �या#या राजधा:यांची नावे सांगा.       ५ 

�ा�य6#क 

�.२ रा जगा#या नकाशात भारत व शजेार�ल देश दाखवा.       ५ 

लेखी  

�. ३ रा (रका)या जागी योuय शkद 6लहा.          ४ 

१)  Bवजयालय हा                              स�तेचा सं"थापक होता. 

२)                              )हणजे "वतः#या मालकCच ेनसलेले शतेमजूर. 

३)  महु)मद तुघलकने                             च ेनाव दौलताबाद असे ठेवले. 

४) महाकवी सुरदास यांनी                            हे काEय 6लहले. 

�. ४ था अ)  पढु�ल �Lनांची एका वाKयात उ�तरे 6लहा.       ८ 

१)  मुघल स�तेचा सं"थापक कोण होता ? 

२)  अyलाउ�ीन खyजी ने व"तुं#या ]कमती का ठरवून \दyया ? 

३) \दyल�चा पह�ला सुलतान कोण ? 

४) भोज राजा कोण�या गुणांसाठw �6स-द होत ? 

ब) थोडKयात माह�ती 6लहा     ४ 

१) गु�नानक 

 

 

 

�. ५ वा खाल�ल �Lनांची थोडKयात उ�तरे 6लहा         ८ 

१) इ"लामाची 6शकवण तमु#या शkदात सांगा ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



२)  मं\दर "थापनेची कोणती वै6श3�ये होती ? 

 

 

 

 

३)  महमुद गावानने कोण�या सुधारणा केyया? 

 

 

 

 

४)  संत कबीरांनी कोणती 6शकवणी \दल� ?  

 

 

 

नाग=रक शा<  

�. ६ अ) (रका)या जागी योuय शkद 6लहा.          २ 

१)  संBवधानास                असेह� )हणतात. 

२)  संBवधान सभेने संपूण= संBवधानाचा ि"वकार                  रोजी केला. 

 

ब) पढु�ल �Lनांची एका वाKयात उ�तरे 6लहा.       ४ 

१)  "वातं�यामुळे नागर�कांना कोणती संधी �ा�त होते ? 

२)  Eयवसाय "वातंv )हणजे काय ? 

 

क)  खाल�ल �Lनांची थोडKयात उ�तरे  6लहा.        ४ 

१)  नाग(रकांची मुलभूत कत=Eये 6लहा.  

 

 

 

२)  संBवधानाची उ�ी3टे कोणती ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ड) थोडKयात माह�ती 6लहा.          ४ 

१) समानता 
  

 

भगूोल 

�. ७ वा अ) (रका)या जागी योuय शkद 6लहा.          २ 

१)                 हा सवा=त मोठा महासागर आहे. 

२)  च�ंाला पxृवीभोवती ]फर�यासाठw                 \दवसांचा अवधी लागतो. 

ब)  पढु�ल �Lनांची एका वाKयात उ�तरे 6लहा.       ८ 

१)  पxृवी व च�ं यातील अतंर ]कती �काशसेकंद आहे ? 

२)  आधारभूत नकाश े)हणजे काय ? 

३)  महासागर कशाला )हणतात ? 

४)  च�ंाला "वतःभोवती ]फर�यास ]कती वेळ लागतो ? 

क) जो9या लावा.             २ 

अ गट  ब गट 

१) �काशाचा वेग  पौ>ण=मा 

२) च�ं�हण  3 लाख ]कमी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



संक�लत म
ूयमापन  

Z.P.Primary School 

Std :- 7th          Sub:- English       First Term Exam           Marks – 50 
 Student Name :-                                Date.   /    /2014 

Oral           5 

Q.1 (1)  Read the passage  or 3-4 lines in your textbook  

       (2) Sing  any one poem or rhyme  

Practical 

Q. 2 Draw the shapes and figures.         5 

1) Triangle     2) Circle    3) Ray     4) Point     5) First letter in your name 

Written 

Q. 3 Answer the following questions         4 

1) Where do you live? 

2) Who is the great English playwright? 

3) What is your favorite  personality? 

 

4) Can you grow tree? 

5) Do you like story book ? 

Q. 4 A)Use the article a, an, the         2 

1) -------sun is shining  

2) --------  apple is sweet . 

3) ---------- ball is on the table. 

B.     Write the related Words of following . 

   1) scool     -------------   2) home  ----------      3) tree ----------   4)skin  ---------   5)village life -------- 

Q.5 Read the lines and answer the following. 

The king was surprised by the girls intelligence and beauty. 

1) Who was impressed by the girl?                                   ________________ 

2) Who is intelligent?  ________________ 

3) Write the past tense :-  a) is :- ________     b) impress  :-  ____________ 

4) Write the opposite :- a) beauty :- __________   b) intelligent :- ________________ 

5) Write the meaning in English :-  a) beauty :- __________     b) intelligent :- _____________ 

6) Translate in good Marathi    The king was impressed by the girl   

7) Write the plural form   :-  a) King :- __________     b) girl :_________ 

8) Change the gender :-      a) King :- ___________     b) girl :- _________ 

 

 

 

 

 

 



Q.6.  Match the words 

        A                                     B 

    Deer                                swim 

    Lions                               crow 

    Fish                                 run 

    Dogs                               fly  

    Cock                               roar 

    Birds                              bark 

Q.7.Answer the following  

1 Write the ly form :-  a)sudden - ________    b)real - ________      c)hones -________ 

2 Write the ful from :- a) use - ________     b)meaning - ________    c) care - ________     

3 Write the ing form :-  a)make - ________    b) stand - ________     c) go - ________     

4 Write the degree form :-  a) tall - ________    ,  ________     

                                                 b) long - ________   ,  ________     

5. Write the short form :-    a) u- ________     b) r- ________   c) b- ________   d) 4- ________     

Q.8 Make a phrase or sentences 

    1) long  ____________________________________________________________________ 

   2) birds  ____________________________________________________________________     

   3) school ___________________________________________________________________    

   4) book ____________________________________________________________________ 

Q.9  A) Write he Essay/ 10 lines on any subject . 

   1) school  2) bird     3) Teacher 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

B. make a note to your need for money 

 

 

 

 

 

 

 



संक�लत म
ूयमापन  

िज. प. �ाथ�मक शाळा  
इय�ता :- 7 वी         �वषय :- गAणत         �थमस  पर"#ा            गणु – 50 
 �व*याथा+च ेनाव :-                                .द .   /    /2014 

त4डी 
�. 1 ला खाल�ल सFंयांचे वग= सांगा.           5 

1) 5 2) 4      3) 9      4) 11     5) 20 

�ा�य6#क 

�. 2 रा खाल�ल आकृ�या फलकावर काढून दाखवा.        5 

1) qvकोण   2) चौकोन      3) वतु=ळ     4) आयत     5) रेषाखंड    6) �तल     7) सपंातqबदं ू

लेखी  

�.3 अ) (रका)या जागा भरा. 

1) म�ुल + Eयाज =  

2) qvकोणाचा [त:ह� 6शरोलबं    असतात. 

3) am ÷ an = 

4) (कण=)2 =         + (दसुर� बाजू ) 

5) qvकोणा#या सव= कोनां#या मापांची बेर�ज    असत.े 

6) चौकोना#या सव= कोना#या मापांची बेर�ज   असत.े 

�. ४ था जो9या लावा.    

 अ गट  ब गट 

1 a3 X a5  a15  

2 (a3)5  a3+5 

3 a5 ÷a3  1 

4 a0  a5-3 

5 4p X 3p  12p 

�. 5 स�य ]क अस�य त े6लहा.               ____________ 5 

1) रास काढ�यासाठw मु�ल व Eयाज यांची बेर�ज करावी लागते.                    _____________  

2) 3X2 - X+5  \ह qvपद� आहे.          _____________ 

3) काटकोन qvकोणात मो�या बाजूसमोर�ल ( कणा=समोर�ल) कोन 900 मापाचा असतो.  _____________ 

4) 0 हा सवा=त लहान नैसYग=क संFया आहे.        _____________ 

5) -3 \ह पूणा�क संFया आहे. 

�. 6 वा चौकोन PQRS ची आकृती काढून कण= दाखवा व खाल�ल �Lनांची उ�तरे 6लहा.     10 

1) चौकोनाच ेनाव 6लहा.  ______________________________ 

2) चौकोना#या 6शरोqबदंुंची नावे 6लहा. _____________________ 

3) बाजंूची नावे 6लहा. _________________________________ 

4) कोनांची नावे 6लहा. ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) कणा�ची नावे 6लहा. ________________________________ 

6) qvकोणाची नावे 6लहा. ______________________________ 

7) चौकोनावर�ल qबदंूंची नावे 6लहा. _______________________ 

8) संमुख बाजंू#या जो9या 6लहा. _________________________ 

�. 7 व �Lन सोडवा.( कोणतेह� 4)           12 

1) शरदच ेवय शांता#या वयापे1ा 4 वषा�नी जा"त आहे. �यां#या वयांची बेर�ज 12 वष� आहे तर ��येकाच े

वय ]कती ? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________      

_________________________________________________________________________ 

2) दसादश े9 दराने 1800 {. 8 वषा=च ेसरळEयाज ]कती ? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________      

_________________________________________________________________________ 

 

3) एका काटकोन qvकोणाचा कण= 5 सेमी व दसुर� बाजू 4 सेमी आहे तर उरलेल� बाजू काढा. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________      

_________________________________________________________________________ 

 

4) 4 ]क�ॅ. गुळास 80 {. लागतात तर 15 ]क�ॅ. गुळास ]कती {पये लागतील. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________      

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) हवामान खा�यात तापमानाची नbद सोम-350, मंगळ-380,बुध-360, गु{-400,शु�-390, शनी-380, रवी-

370 तर आठव9यातील सरासर� तापमान ]कती ? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________      

_________________________________________________________________________ 

�. 8 सोडवा ( कोणतेह� 4)           8 

1) वग= करा 9.5    2) घन करा 20    3)समीकरण सोडवा. 

  y – 2 = 9 

 

 

 

  4) गुणाकार करा.     5) मापांव�न qvकोण काढा. 

     4x(m+2)     बाजू BC = 5cm, बाजू AB = 7cm, बाजू AC= 6cm. 

 

 

 

 

   

 

�. 9 सोडवा ( कोणतेह� 1)           4 

1)        BCD m<B = 1100 , 1(BC)=1(BD)=6.2 सेमी तर qvकोण काढा. 

2)     PQR m<Q = 900 ,  1(QR)= 4 सेमी,  1(PR)=6 सेमी तर qvकोण काढा. 

 

 

 


