
1 
 

 

 

  

   

नमुना  प्रश्नपत्रिका                इयत्ता – पाचवी             त्रवषय – गत्रित     
          
विद्यार्थ्ााचे नाि :                                                                                                                    हजेरी क्र :                    

शाळेचे नाि :                                                                                                        तुकडी : 

कें द्र :                                  ता :                                    वज :                                 विनाांक :           /        / २०२०         

  
प्रत््ेक उपप्रश्नास एक गुण आहे. सिा प्रश्न सोडिािेत. 

प्र.1 अ) खालील आकृतीत कोणता कोन तयार झाला       प्र.1 ब) खालील आकृतीतील व्यासाचे नाव  ललही.           

            आह ेते ललही.                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                        

प्र.1 क) वततुळाची लिज्या 5 सेमी असल्यास व्यास            प्र.1 ड) वततुळाच्या अंतर्ाुगातील लबंद चंी नावे ललही.      

             लकती सेमी असेल?  योग्य पयाुयाला गोल कर.                                        

                   1)  15          2)   10   

                   3)  2.5         4)   20                                                 

 प्र.2 अ) कोनमापकाचा वापर करून 60° मापाचा कोन     प्र.2 ब) लचिातील संख्या अक्षरात  ललही. 

              काढ. 

 

                                                                                 38,00,968 

 

प्र. 2 क) ‘सात लक्ष सतरा’ ही संख्या अंकात ललही.          प्र.2 ड) खालील संख्या आंतरराष्ट्रीय संख्यालचन्हात 

                                                                                       ललही.   ४८९५२  :    

 

प्रश्न क्रमाांक 
1 2 3 4 5 6 7 8  लेखी प्रात््/तोंडी एकूण  वशक्षक स्िाक्षरी 

प्राप्त गुण                           

कमाल गुण             4 8 6 5 5 5 5 2 40 10 50 

सातत््पूणा सिंकष मलू््मापन सांकवलत मूल््मापन सत्र -1 G 
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प्र.2 इ) 2 सेमी लिज्येचे वततुळ काढ.                               प्र.2 फ) खालील आकृतीत तयार होणाऱ्या एका कंसाचे  

                                                                                       नाव ललही. 

 

 

 

प्र.2 ग) पररसरातील समांतर रेघेचे एक उदाहरण                प्र.2 ह) पररसरातील लंब रेघेचे एक उदाहरण ललही.                        

           ललही.             

 

प्र.3 अ) अधोरेलखत केलेल्या अंकाची स्थालनक लकंमत ललही. 

          6487567 =   

 प्र.3 ब) बेरीज कर.                                                    प्र.3 क) बेरीज कर.                 

                      =                                                                  =  

प्र.3 ड) खालील संख्या लवस्ताररत रुपात ललही. 

         8,35,239 = 

प्र.3 इ) चौकटीत < , > यांपैकी योग्य लचन्ह ललही. 

           35,32,305               35,34,590 

प्र.3 फ) ‘व्यास हा लिज्येच्या लनमपट असतो.’ ह ेलवधान ओळख न योग्य पयाुयाला गोल कर.  

         1)  बरोबर         2) च क         3) अंशतः बरोबर        4) यापैकी नाही  

प्र. 4 अ) वनलवर्ागाने आंब्याची 16,37,549 व सागाची 32,43,234 झाडे लावल्यास एक ण लकती झाडे लावली? 

 

                   

 प्र. 4 ब) बेरीज कर.                                                  प्र.4  क) वजाबाकी कर.                 

           42,456 + 2345 + 3,67,341                                  13,14,456 - 10,35,842 
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प्र. 4 ड) गतणाकार कर.     2344 × 793                        प्र.4 इ) र्ागाकार कर.   5586 ÷ 87     

                    

                 

 

 

प्र.5 अ) पतढील संख्या दवेनागरी अंकात ललही.   XVIII                    

प्र.5 ब) 6 ची तीनपट लकती?  

प्र.5 क) 90° पेक्षा मोठ्या कोणाला काय म्हणतात?  

प्र.5 ड) वततुळ कें द्रात न जाणाऱ्या जीवेला काय म्हणतात?  

प्र.5 इ) पतढील संख्या रोमन अंकात ललही.    14  

प्र.6 क) 1000 चा पाऊण र्ाग म्हणजे - ............ योग्य पयाुयाला गोल कर. 

            1)  250           2)  500           3) 750        4) 350  

प्र.6 ख) चौकटीत योग्य संख्या ललही.                           प्र.6 ग) चौकटीत योग्य संख्या ललही.  

 

 

प्र. 6 घ) चौकटीत < , > ,= यांपैकी योग्य लचन्ह ललही.     प्र. 6 च) चौकटीत < , > ,= यांपैकी योग्य लचन्ह ललही. 

 

 

प्र.7 अ) 15 पेलन्सलींचा  
1

3
  र्ाग म्हणजे लकती?              प्र.7 ब) 50 लकमी चा  

1

5
  र्ाग म्हणजे लकती? 
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प्र.7 क) खालील आकृतीतील कोनाचा लशरोलबंद   कोणता?  

 

 

प्र.7 ड) सात अंकी मोठ्यात मोठ्या संख्येत न पाच अंकी लहानात लहान संख्या वजा कर. 

 

 

 

 

प्र.7 इ) सव्वा सात हजार मध्ये पावणे दोन हजार लमळवल्यास उत्तर लकती येईल? 

 

 

 

 

प्र.8 अ) एका शहराची लोकसंख्या 34,04,926 आह.ेत्यामधील पतरुषांची संख्या 13,23,045 आह ेआलण लियांची  

           संख्या 12,67,345 आह ेव उरलेली मतले आहते, तर त्या शहरातील मतलांची संख्या लकती? 

 

 

 

 

प्र.8 ब) चार अंकी सवाुत मोठी संख्या व तीन अंकी सवाुत मोठी संख्या यांचा गतणाकार कर. 

 

 

 

      त्रनत्रमिती : प्रत्रवि & जयत्रिप  डाकरे                                                   www.gurumauli.in 

http://www.gurumauli.in/
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                               प्रात््वक्षक ि तोंडी प्रश्न                 पाचिी – गवणत   

----------------------------------------------------------------------------------------- 

अ.

क्र 

प्रात््वक्षक / तोंडी प्रश्न ि त््ा 

अनुषांगाने वशक्षकाांसाठी सचूना  

लवद्याथी 

अ ब क ड इ 

1. सहा  व सात अकंी संख्येचे वाचन 

करण.े 

1,54,607 22,00.098  3.00.001  88,995 45,45,454 

2. लवचारलेले संख्याकाडु दाखवण.े 34,56,03  32,80,009 5,00,000 43,09,000  9,00,000 

3. लदलेल्या संख्यांचा लहान-मोठेपणा 

ओळखण.े 

- - - - - 

4. रोमन संख्या ओळखण/ेसांगण.े - - - - - 

5. लदलेल्या लिज्यांची वततुळे काढण.े 2 सेमी  6 सेमी 5 सेमी 4 सेमी 3 सेमी 

6. वततुळातील कें द्रलबंद ,व्यास,जीवा,लिज्या 

सांगण.े 

- - - - - 

7. लदलेल्या कोणाचे माप मोजण.े - - - - - 

8. लदलेल्या मापाचा कोन काढण.े 
30° 60° 90° 120° 70° 

9. घड्याळातील 

काटकोन,लघतकोन,लवशालकोन सांगण.े 
- - - - - 

10. पाढे तयार करून म्हणता येण.े  17 14 13 19 12 

 

                         नवीन शैक्षत्रिक व्हित्रडओंसाठी आमचे खालील युट्युब चॅनल्स सबस्क्राईब करा. 

    प्रत्रवि डाकर े   :  www.youtube.com/c/TechAidGuruji  
     

      जयत्रिप डाकर े:  www.youtube.com/c/Gurumaulee 

http://www.youtube.com/c/TechAidGuruji
http://www.youtube.com/c/TechAidGuruji
http://www.youtube.com/c/Gurumaulee

