
सात यपूण सवकष सकंिलत मू यमापन परी ा २०१६  गणु –५०  

इ .7 वी   ि तीय स ांत परी ा   िवषय : - मराठी  िद.  /   /२०१५  

िव ा याचे नाव :-         रोल न.ं 
 १ ला) अ) रका या जागी यो य श द िलहा         ६ 

१. रवी मा  एकटा मोठ्या थंात     बसला होता. 

२. लेखका या     ताकत समजत होती. 

३. यांनीच आप या कृतीने मा या पु ढे एक    िनमाण केला. 

४.  आया या घरा मागील हरांडा     आह.े 

५. हीच भीमा पंढरपू रला    बनत.े 

६. भीमा नदीवर     येथे धरण बांधल ेआह.े 

ब) एका वा यात उ रे िलहा            ६ 

 १. एकमेकांची वही कोण तपासात होत ? 

उ र:-       

२. सु ीत पाहटे लेिखकेला कोणा या आवाजाने जग येई? 

उ र:-       

३. लेखका या थोर या भावाने कोणता कोस पूण केला? 

उ र:-       

४. पूव  कोण या गो ीला मन नसायचा ? 

उ र:-       

५. आयाचा आवडता िवषय कोणता आह े? 

उ र:-   

६. शेक  घरटी कशासाठी बनवतात ? 

उ र:-       

 



 २ रा ) अ) खालील ाची दोन ते तीन वा यात उ रे िलहा       ६ 

१. शेतात राबणा या ीला कोणाची आठवण यतेे ? 

उ र:- 

 

२. लेखकाने नवीन सुट िशवा याचे पाहन वडील काय हणाले ? 

उ र: 

 

३. भीमा शंकरा या अर यात कोण कोणते ाणी आहते ? 

उ र:- 

 

ब) खालील किवते या ओळी पूण करा          ४ 

  कवळाचे     घेऊन  चढाव े िकती 

    पाणी बाई ग पाणी    िकती ! 

  घरात    माझ    ग   ता हा   रडलं     िकती  

  ता ाच    रडन     ऐकून     पा हा    येईल     िकती !! 

 ३ रा अ) खालील ांची थोड यात उ रे िलहा        ४ 

१. शेतात राबणारी ी कोणकोणत ेकामे करते ? 

उ र:- 

 

२. लेिखका सु ीची वाट का पाहत अस े? 

उ र :- 

 



ब) वाक चारांचा अथ िलहन वा यात उपयोग करा        ६ 

१. भास होणे :-  

अथ :- 

वा य :- 

२. अवगत असणे :- 

अथ :- 

वा य :- 

३. आ याला पारावर नसणे :-  

अथ :- 

वा य :- 

 

 ४ था) अ) अमानाथ  श द िलहा           २ 

१. य =     ३. िच  = 
२. आवाज =      ४. जग = 

ब) िव  अथ  श द िलहा           २ 

१. दभुा य X     ३. व न X 

२. भारतीय X      ४. आज X 
क) िलंग बदला             ४ 

१. रािगणी =     ३. िशपाई = 

२. ह ी =     ४. वीर = 

ड) खालील वा य शु  क न िलहा          २ 

१. कोण मला वाटिनला अण ुशकतो ते िम पाह े! 

 

 



इ) कोण कोणास हणाले ते िलहा           ४ 

१. “गु जी मनोरथ हणज ेकाय िलहायच ं” 

उ र:- कोण :-     कोणास:- 

 २. “तुझ वय िकती कमी आह ेह ेमािहत आह ेका तलुा” 

उ र:- कोण :-     कोणास:- 

३. “ज मात आधी दोनशे पय ेिमळऊन दाखव” 

उ र:- कोण :-     कोणास:- 

४. “पण मला खर हणज ेनोकरी नको आह”े 

उ र:- कोण :-     कोणास:- 

 ५ वा)खालील पैक  एका िवषयावर सूचना फलक तयार करा       ४ 

 (िक ला, पुरातन मं िदर, बाग, िवहीर, पुतळा)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



सात यपूण सवकष सकंिलत मू यमापन परी ा २०१६  गणु –५०  

इ .7 वी   ि तीय स ांत परी ा   िवषय : - िहदंी  िद.  /   /२०१५  

िव ा याचे नाव :-  

सवाल १ अ) र  थानो क  पूत  िकजीय         ५ 

१. नीम के फल को    कहते ह!ै 
२. हो                से सामना त ूआग ेबढता जाएगा! 
३. अपने मकान के    म खडा म ैिकसानो से कुछ बात कर राहा था! 
४. आंखो म चभुती – भाती    म तानी िकसक  ह!ै 
५. उ लू  जगंल का बु ि मान    ह!ै 
ब) िकसने – िकससे कहा          ५ 
१. “ अरे भाई, य े या िलय ेबैठे हो?” 

जवाब :- 
२. “इस या ा से या लाभ हआ?” 

जवाब :- 

३. “राकेश महेनत कहा करता ह?ै” 

जवाब :- 
 

४. “तुम तो बडी जागतृ लडक  हो!” 
जवाब :- 

 
५.“बस, अब बनकर तयैार ही समजो!” 

जवाब:- 

सवाल २. अ) एक – एक वा योमे उ र िलखो               ५ 

१. िववके छत पार या कर रहा था? 

जवाब :- 



२.िनम का पेड िकसका ितक ह?ै 

 जवाब:- 

३.तुफान कहा आकर खडा ह?ै 

 जवाब :- 

 ४. भा य िकसस ेबनता ह?ै 

जवाब :- 

  ५.राकेश िकसमे म न था? 

जवाब :- 

ब) सही िवधान और गलत िवधान के सामने िच ह िलखो.       ५ 

१. मुगंेर िबहार का सबस ेिनधन नगर था!       ( ) 

२. भूकंप का अनुभव होण ेपर नेह जी डर गए!       ( ) 

३. रव नाथ ठाकूर कलक  ेम रेहते थ!े        ( ) 

४. जवाहरलाल नेह  से ल रीलीप किमटी के अ य  थ े!     ( ) 

५. से ल रीलीप िमिटंग अिखल भारतीय सं था बन गई थी !     ( ) 

 
सवाल ३. अ) दो – तीन वा योमे उ र िलखो         १५ 

१. कमलाजी के साथ नेह जी कहा गय ेथ े? 

 

 

२. मा के अनसुार राकेश अपनी इ छा कब पुरी कर साकेगा ? 

 

 

३. मनु य अपना भा य कैसे बना सकता ह े? 



 

 

४. अनाज के कोथर म िनम िक प ीया यो रखी जाती ह े? 

 

 

५. उ लू  िकं बातो म बु ि मान ह े? 
 

 

 
 

सवाल ३. ब) सही उ र चुनकर िलखो          ६ 

१. राकेश हवाई जहाज बना राहा ह,े योक .... 
जवाब  

 

अ. ह तकला िश क न ेउस ेऐसा करणे के िलये कहा ह े! 

ब. उसे छु ी का समय िबताना था ! 

क. याद कर काप उठता ह ! 

२. म उस ेमहाभयंकर य को.... 

जवाब  

अ. िफर कभी दखेना नाही चाहता ! 

ब. कभी नाही भूल सकता ! 

क. याद कर काप उठता ह! 

३. हर घर के बहार... 



जवाब  

अ. एक पेड लगाया जाय!े 

ब. एक िदया जालय जाये ! 

क. तलुसी का पौधा लागाय जाय े! 

सवाल ४. अ) किवताओ तथा कािवयो िक जोिडया िमलाऑ      ४ 

१.  चाद का कुरता   ( ) अ. सुिम ानंदन पंत 
२. अमर िनशाणी     ( ) ब. बाल व प राही 
३. कदम कदम बढाये जा   ( ) क. बजृभषूण काबरा 
४. सावन      ( ) ड. डॉ. िनरजा माधव 
५. ारंभ     ( ) इ. रामधारीिसंग िदनकर 
६. वषगीत     ( ) ई. अ य जनै 
७. मेरागाव    ( ) उ. माखनलाल चतुविद 
८. िकतना आसान िकतना मु क ल ( ) ऊ. नीरज अरोडा 

 ब) समान अथ  श द िलखो          ३ 

१.मेहनत =      ४. थानक = 

२.हवाई जहाज =      ५. कमाल = 

३. जाग क =      ६. चम कार = 

क) िव  अथ  श द िलखो          २ 

१. स चा X      ३. लाभ X 

२. आसान X      ४ धीमा X 

 

 



सात यपूण सवकष सकंिलत मू यमापन परी ा २०१६  गणु –५०  

इ .7 वी   ि तीय स ांत परी ा   िवषय : - गिणत  िद.  /   /२०१५  

िव ा याचे नाव :-  

.1 ला अ) रका या जागा भरा          5 

1. आयताच े े फळ = लांबीx X  

2. लांबीचे मानीत एकके   व   आहते 
3. X-अ  आिण y-अ  ह ेपर परांशी   कोण करतात 

4. घानाला एकूण   पृ े असतात 
5. यासामुळे तयार होणा-या दो ही वतुळ खडंाना  हणतात 

ब) या या िलहा            4 

1. चौरस => 

 

 

2. समंांतर भूज चौकान => 

 

 

क)  पुढील उप म सोडवा           6 

सोपे प दया 

1. 2
3	+  

 

 2. 
५
−  



 

3.सं या रेशावर पुढील सं या दशवा 

. 2 रा) पुढील उप म सोडवा         

1. पुढील पैक  कोणते दोन एक प आहेत ते ओळखा    ६ 

m<j=42o, m<m=105o,m<s=54o, m<w=113o, m<b=90o, m<h=113o, m<y=90o,m<d=42o, 

m<i=105o, m<f=54o 

 

 

2. ∆DHP	व	∆SBCयां या िशरोिबंदमू ये D        B   H       S,P       C या सगंतीनसुार होणाया सगंत 

बाज ूव संगत कोण यां या जोड्या िलहा. 

 

 

 

ब)  PQRS चौरसाची आकृती िदली आह.े जर कण PR ची लांबी 6 समेी असेल, तर पुढील ांची उ रे दया .4 

1. कण QS ची लांबी िकती? 

 

2. L (QO) = ? 

 

3. L (PO) = ? 

 

4. MLPOS = ? 



 

.3 रा अ) पुढील उप  सोडवा           6 

1) लांबी 20.2 मी. व ं दी 12.4 मी. असले या आयाताचे े फळ काढा. 

 

 

 

2) 2푋  + 4푋 	+ 2X + 1 अवयव पाडा. 

 

3) एका घनाची बाज ू5 सेमी आह.े तर याच ेएकूण पृ ्फळ िकती? 
 

 

 

ब) पुढील उप  सोडवा .           8 

1)  एक सायकल 2160 पयास िवक यान ेवसतंरावांना शेकडा 8 नफा झाला, तर सायकलची खरेदी िकं मत िकती ? 

 

 

 

 

 

 



P 

.m 
P 

.N 

R 

S 

.K 

2) 20 सेमी लांब व 10 सेमी ं द अशा कागदा या चारही बाजलूगत आतनू 2 सेमी ं दीची प ी रंगवली  

   आह.े तर न रंगवले या भागाच े े फळ िकती? 

 

 

 

. 4 था अ) पुढील उदाहरणे सोडवा          4 

1) 102 चा वग करा. 

 

 

2) (5X-9)2िव तार करा. 

 

 

 

 

 

१. आकृतीचे िनरी ण क न वतुळक ,े वतुळाचा यास, वतुळाची जीवा याचंे नाव ेिलहा   2  

उ र :-  

2. वतुळा या अतंभागातील िबंदूचंी नाव ेिलहा. 

उ र :-  

 

.m 

C 



Q 3. वतुळा या ब ाभागातील िबंदूचंी नाव ेिलहा. 

उ र :-  

4. वतुलावरील िबंदूचंी नाव ेिलहा. 

उ र :-  

ब) चूक क  बरोबर ते िलहा         उ र     4 

1. अधवतुळखडंातील कोन लघुकोन असतो. 

2. लघु वतुळखडंातील कोन काटकोन असतो. 

3. िवशाल वतुळखडंातील कोन िवशालकोन असतो. 

4. एकाच वतुळखडंातील कोन एक प असतात.  

 

क)  इ ीकाचीतीचे एकूण पृ फळाचे सू  िलहा.        1    

 

 

 

 

 

 

 

 



सात यपूण सवकष सकंिलत मू यमापन परी ा २०१६  गणु –५०  

इ .7 वी   ि तीय स ांत परी ा   िवषय : - िव ान  िद.  /   /२०१५  

िव ा याचे नाव :- 

 १ ला) अ) रका या जागी यो य श द िलहा         ५ 

१. जो पदाथ वात िवरघळतो याला    हणतात. 

२. .    हा आप या    र ातील मुख घटक आह.े 

३. सु मजीवांची वाढ    अवलंबून असते . 

४. डी जीवनस वा या अभावामुळे   हा िवकार होतो.. 

५. चमवा ाम य.े    चे कंपन होऊन वनीची िनिमती होत े

ब) चूक िक बरोबर ते िलहा           ५ 

१. समु ातील ाराचे माण ३५% असत े

२. ार उदासीन असतात  

३. लायकोजन र ात साठवल ेजातात  

४. ाणी सवता:च ेअ न वत: तयार करतात  

५. वनीचा हवतेील वगे तापमान वाढले िक कमी होत े 

क) यो य जोड्या लावा           ५ 

‘अ’ तंभ   उ र    ‘ब’ तंभ  

१. चेतातत ू        अ) अवयवाकडून चतेासं थेकडे  
२. अपवाही चेतातत ू      ब) परीधीय चतेासं था 
३. अिभवाही चेतातत ू      क) गाडूळातील चेतासं था  
४. पुंजाचा चतेार ज ू       ड) म यवत  चेतासं था  
५. मद+ूचेतार ज ू       इ) चेतासं थेकडून अवयवांकडे 

ब) एका वा यात उ रे िलहा            ५ 

 १. जिमनीची धपू होणे कशास हणतात ? 

उ र:-       



२. उ कलन हणज ेकाय ? 

उ र:-       

३. रण कशामुळे होते ? 

उ र:-       

४. चुंबक य आकषण श  कोठे असते ? 

उ र:-       

५. पदाथ सू म कणांच ेबनललेे असतात हा िवचार थम कोणी मांडला ? 

उ र:-       

.२ रा) अ) शोड् यात उ रे िलहा           ६ 

१. बदलांचे िविवध कार सांगा ? 

उ र:- 

 

२. पदाथ कशाचे बनलेल ेअसतात ? 

उ र:- 

 

 

३. मातीचा ठार कसा बनलेला असतो ? 

उ र:- 

 

ब) या या िलहा           ४ 

१. रासायिनक बदल :-  

उ र :- 

 



२. बा पीभवन:- 

उ र :- 

 

क) दोन दोन उपयोग सांगा           ८ 
१. तांबे :-  १)     २) 
२. पाणी :-  १)     २) 
३. ऑि सजन :-  १)     २) 
४. वन पती :-  १)     २) 

 ४ था) फ  नावे िलहा            ३ 

१. हव ेम ये असणारे वायू   

उ र :- 

२. धागे दणेारे वन पती  

उ र :- 

३. नैसं िगक आप ी  

उ र :- 

 

 

 

 

 

 

 



सात यपूण सवकष सकंिलत मू यमापन परी ा २०१६  गणु –५०  

इ .7 वी   ि तीय स ांत परी ा   िवषय : - इं जी  िद.  /   /२०१५  

िव ा याचे नाव :- 

Q.1) Read the Following Passage and answer the Question  

 Shylock had a lot of money, but he was not at all generous. Money was all that he cared for. He did not 
like Antonio, because Antonio sometimes lent people money without charging any interest for it. 

 So, Shylock decided to take advantage of this situation. He gave them the money on a strange 
condition. If  Antonio failed to return the money within three months, Shylock  would cut off a pound of 
Antonio’s flesh. Antonio agreed to this, and borrowed the money for Bassanio. 

a) 1) What did Shylock all care for?         1 
 
 
2) How did Antonio lend money to people sometimes?      1 

 

b) On what condition did Shylock give money to Antonio?      2 
 
 

c) Write from the passage opposites of the following :       1 
1) borrowed :-    2) succeeded :-  

 
d) Write from the passage the words related with ‘money’ :      1 

 

e) What do you know about Shylock from this passage?      2 
 

Q.2)  Write the answers to the question on the poem : ‘ I had a dove ‘ : 

a) 1) What is meant by ‘red feet’ and ‘pretty thing’?        1 

 

   2)Where was the dove before it lived with the poet?       1 

 

b) Write the words that rhyme with the following :       
 2 

  1)tree :-   2) me :-    3) tied :-    4) why :- 

c) Why was the dove unhappy?          2 

 



 

Q.3 a) Write any eight words that are related with : ‘people’ or ‘food’ or ‘computer’    4 

      1)     2)        3)  

     4)     5) 

b) Change the underlined part of the sentence to make a sentence with different meaning : 2 

     1) My best friend saved my life today. 

 

     2)It’s quite simple. 

 

c) Use all three words in each box below and write one sentence each :    2 

    1) 

    2) 

d) Use the following words and write one sentence each :      2  

   1)because :- 

  2) but :-  

Q. 4 a) Punctuate the following :          2 

 Do you know what im going to talk about  

 

      b) Write the words which are similar in meaning to :      1 

 1) big :-      2) beautiful :-  

      c) Write the long forms of the following         1 

 1) B.A :-  

 2) e – mail :-  

     d) Write one word each that end with:          2 

 1)    ful     2)    able  

 3)    ness    4)    ly 

     e) Write past and past participle forms of the following verbs:     2 

 example :-     write   wrote   written  

1)       Play  
2)       Blow   

Thank help you 

Man road across 



 

 

Q .5 a) Write a short paragraph on any one of the following :      5 

1) How I made a kite   2) How I made tea  

 

 

 

 

 

 

    b) What is e – mail ?           2 

 

   c) Prepare a news item based on any special event in your school.      4 

 

 

 

 

 

 

Q.6 ) Write a short report on any one of the following :       5 

 1) Our School Sports    2) Our School Picnic  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Q.7 ) Translate the following in good Marathi :        2 

  Surendra had reached the top of the world. His mission was accomplished! The dream had come true ! 
He flew the Indian tricolor on Mt Everest. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



सात यपूण सवकष सकंिलत मू यमापन परी ा २०१६  गणु –५०  

इ .7 वी   ि तीय स ांत परी ा   िवषय : - समाजशा   िद.  /   /२०१५  

िव ा याचे नाव :- 

 १ ला) रका या जागी यो य श द िलहा          ३ 

१.  रामदास वािमनी    चे मह व प  केले. 

२. सावभौम वाचे ितक हणनू    िह निवन काळगणना सु . 

३. लोकसभेचा कायकाल    वषाचा असतो. 

ब) एका श दात उ र िलहा            २ 

१.  िशवरायांची समाधी असलेला गड :- 

२. वरा यातील िक याचंी सं या :- 

क) थोड यात उ रे िलहा            १० 

१.  पु रंदर या तहात कोण या गो ी ठर या ? 

उ र :- 

 

२.  राजमु तेून िशवरायांनी लोकांना कोणती वाही िदली ? 

उ र :- 

 

३.  पािनपत या लढाईत मराठ्याचंा पराभव का झाला ? 

उ र :- 

 

 



४.  नाना फडणवीसान ेकोणती कामिगरी केली? 

उ र :- 

 

५.  िशवरायां िवषयी पं िडत नेह नी काय हटंले आह े? 

उ र :- 

 

ड) करणे दया.             ९ 

१.  िशवरायांनी सुरत लुट याचे ठरवल े? 

उ र :- 

 

 २. भारतातील सार मा यमानंी कोणत ेकाम केल ेआह े? 

उ र :- 

 

३.  िवधान सभेची काम ेकोणती ? 

उ र :- 

 

. २ रा) सिव तर उ रे िलहा           ५ 

१. मराठी स ेच ेआधार तंभ. 

िकंवा 

१. शािय तेखानची वारी 

उ र :- 



 

 

 

भूगोल 

 २ रा) अ रका या जागी यो य श द भरा         ३ 

१. आि का खडंाचे उ रेस    समु  आह.े 

२. .   पाक सयंु  सं थानातील िस  रा ीय उ ान आह.े 

३. पिहली वसुंधरा प रषद    येथे झाली. 

ब) यो य पयायावर      अशी खून करा         २ 

१. तु ही शेतकरी असाल तर पुढील पैक  तुमचा िम  असेल  

 अ) बेडूक  आ) खकेडा  इ) गां डूळ ई) िवचंू 

२. यापारासाठी आव यक बाब कोणती. 

 अ) क चा माल  आ) बाजारपेठ  इ) वाहतूक साधने  ई) वरील सव 

क) २-३ वा यात उ रे िलहा           ९ 

१. दि ण अमे रकेला खडंाची कृितक रचना िलहा  

उ र :- 

 

२. टोझािनयातील लोकजीवनाचे वणन करा  

उ र :- 

 

३. सुचीपण  वृ ांची नाव ेव याचंे उपयोग िलहा. 

उ र :- 



 

ड) दि ण आि केतील यवसाय िलहा  

.२ रा) ाझील या नका यात खालील थळे दाखवा       ५ 

१. ा स अमॅीझाॅिलयाम महामाग 

२. रओ-डी-जीिनरो 

३. माराजाॅ बेट 

४. ािझिलया 

५. मॅऩॅास 

 


