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मा. शिक्षण विस्ताराधिकारी श्री. दिपक मेंगाण ेयाांचसेोबत िेंगरूळ शिक्षक स्टाफ  

 

 

इयत्ता – पहिली   ( 15  जुलै  )   सराव चाचणी   

 
Subscribe Subscribe 

https://www.youtube.com/channel/UCeuH0aeaKAIguUOn9u8akDw
https://www.youtube.com/channel/UCLxB7AX-QG2iCYj25C5_jbg
https://www.youtube.com/channel/UCeuH0aeaKAIguUOn9u8akDw
https://www.youtube.com/channel/UCLxB7AX-QG2iCYj25C5_jbg
https://www.youtube.com/channel/UCeuH0aeaKAIguUOn9u8akDw
https://www.youtube.com/channel/UCLxB7AX-QG2iCYj25C5_jbg
https://www.youtube.com/channel/UCeuH0aeaKAIguUOn9u8akDw
https://www.youtube.com/channel/UCeuH0aeaKAIguUOn9u8akDw
https://www.youtube.com/channel/UCLxB7AX-QG2iCYj25C5_jbg
https://www.youtube.com/channel/UCeuH0aeaKAIguUOn9u8akDw
https://www.youtube.com/channel/UCLxB7AX-QG2iCYj25C5_jbg
https://www.youtube.com/channel/UCLxB7AX-QG2iCYj25C5_jbg


 pg. 2   गुरुमाऊली                                                                                                          

  स्वयंमूल्यमापन चाचणी क्र.2  
माझा अभ्यास.. माझी जबाबदारी..  

विद्यार्थ्ााच ेनाि : ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨    इयत्ता : पदिली     िजरेी क्रमाांक :                  

िाळेच ेनाि     :  ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨    कें द्र : ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨     दिनाांक :    /    /2021    

धमळालेले गणु (२० पकैी) :                  श्रणेी  : ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨  िगाशिक्षक स्वाक्षरी  :  
    

निनमिती : मुख्याध्यापक व शिक्षक स्टाफ, ववद्या मंदिर वेंगरूळ , ता. भुिरगड , शि.कोल्हापूर 
         

 

  
 

      
                                                                                   

 

 विषय – मराठी  
प्रश्न १. खालील रेषा गिरव.                                                                                                                               (िुण ५) 

 

प्रश्न २. सारख्या अक्षराांच्या जोड्या जळुव.                                                                                                     (िुण ३) 

                      फ              ठ             छ               ि              घ                ल 

                 

                      ठ              छ             ि               फ              ल                घ  

‘माझा अभ्यास PDF’ वर आधाररत ही चाचणी असणार आह.े सोमवार ते शकु्रवार गिलेल्या अभ्यासावर िर शगिवारी ही 

टेस्ट होणार आह.े स्वतः  गवद्यार्थयाािे  पाठ्यपसु्तकाचा  आधार  घेऊि ही प्रश्नपगिका  सोडवायची आह े. ही चाचणी गप्रांट 

स्वरूपात गकां वा PDF स्वरूपात गमळाल्यािांतर गप्रांटेड पेपरवर गकां वा आखीव तावावर सोडविू िोि-ते तीि गिवसात ग्रपुच्या 

माध्यमातिू अथवा िल्ली गमि सांकल्पिेतिू गशक्षकाांपयंत द्यायची आह.े गशक्षक पपेर तपासिू िणुाांकि गे्रड स्वरूपात ग्रपुच्या 

माध्यमातिू िेतील. (सदर चाचणी ही मागील पूर्ाानुभर्ार्र अर्लंबून आहे.) 
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विषय – इांग्रजी 

प्रश्न ३. Match the same words. (सारख्या अक्षराांच्या जोड्या जळुवा.)                                     (िणु २) 

            T                          E                        O                      Q 

 

            O                         Q                        T                      E 

विषय – गणणत 

प्रश्न ४. चौकटीतील प्रत्येक गचिासाठी एक रेघ याप्रमाणे ररकाम्या चौकटीत रेघा काढा.                             (िुण ४) 

 

 

 

 

 

 

प्रश्न ५. सारख्या आकाराांच्या जोड्या जळुवा.                                                                                                 (िुण ५) 

   

 

 

 

 

 

प्रश्न ६. खालील अांक गिरवा व चौकोिात गलहा.                                                                                            (िुण १) 

 

 

 

 

डिझाईन : श्री.प्रगवण डाकरे, श्री.जयगिप डाकरे       प्रश्नडनडमाती : श्री.उत्तम पाटील, सौ.शैलजा किम, श्री.भरत िसेाई, सौ.ज्योती कोलप, सौ.मगिषा कासार, श्री.प्रगवण डाकरे 
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निर्मिती - श्री.प्रर्िण डाकर,े श्री.जयर्िप डाकर े                िेब स्त्रोत-‘ई-बालभारती’                             सौजन्य- जजल्हा पररषि कोल्हापूर  

https://www.gurumauli.in 

पहिली मराठी  पहिली गणित  सेमी गणित   पहिली इंग्रजी   
इथे क्लिक करा  इथे क्लिक करा  इथे क्लिक करा  इथे क्लिक करा  

माझा ऑनलाईन अभ्यास – प्रते्यक घटकाच्या टेस्ट सोडवा खालील ललिंकवरून  

पहिली  दसुरी  ततसरी  सातवी  

दररोजच्या माझा अभ्यास pdf तुम्हाला खालील ललिंकवर ममळतील. 

क्लिक करा 

 

चौथी  पाचवी  सिावी  
क्लिक करा 

 
क्लिक करा 

 
क्लिक करा 

 
क्लिक करा 

 
क्लिक करा 

 
क्लिक करा 

 

पहिली  दसुरी  ततसरी  सातवी  

इतर इयत्ांच्या ऑनलाईन टेस्ट सोडवा खालील ललिंकवरुन... 

क्लिक करा 

 

चौथी  पाचवी  सिावी  
क्लिक करा 

 
क्लिक करा 

 
क्लिक करा 

 
क्लिक करा 

 
क्लिक करा 

 
क्लिक करा 

 

   माझा ऑनलाईन अभ्यास   

 
पहिली  दसुरी  ततसरी  सातवी  

स्वयंमूल्यमापन  चाचिी पिा खालील ललिंकवर.. 

क्लिक करा 

चौथी  पाचवी  सिावी  
क्लिक करा 

 
क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा 

पहिली  दसुरी  ततसरी  सातवी  
MiniShala शैक्षणिक अॅप्स खालील ललिंकवरुन डाऊनलोड करा. 

 
चौथी  पाचवी  सिावी  

 आठवी  नववी  दिावी    

गुरुमाऊली शैक्षणणक अॅप्स – Click Here 
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