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नमुना  प्रश्नपत्रिका                इयत्ता – पाचवी            त्रवषय – प.अभ्यास १/२    
          

          विद्यार्थ्ााचे नाि : ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨  हजेरी क्र :                   

          शाळेचे नाि : ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ तुकडी : ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

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

 

प्रश्न क्रमाांक 
                                      लेखी      तोंडी 

 

एकूण 

 

वशक्षक स्िाक्षरी 

  १   २   ३   ४   ५   ६   ७     १   २   

प्राप्त गुण            

कमाल गुण   ७   ६    ५   ६   ७   ६   ३   ५   ५  ५० 

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

{ भाग – पवहला } 

प्र.१ अ) ररकाम््ा जागी ्ोग्् शब्ि वलही.                                                                            (गणु ४) 

       १)  ज्या चाांदण्या लकुलकुत नाहीत,तयाांना                     म्हणतात.  

       २)  प्रामाणणकपणा  ही आपली                    असते.  

       ३)  शाळेच्या जडणघडणीत                        वाटा असतो.  

       ४)  क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने                       ह ेभारतातील सवाात मोठे राज्य आह.े 

प्र.१ ब) खालील साांकेवतक खुणा ओळख ि नािे वलही.                                                      (गणु ३) 

       

       १)                                                              २)  

 

 

 

       ३)                                                              ४)  

प्र.२ अ) ्ोग्् जोड््ा लाि.                                                                                               (गणु ३) 

       १)  धान्यसाठ्यात औषध ठेवणे                               अ) बरुशी लागणे  

       २)  दमट हवेतील धान्यसाठा                                आ) धान्याला बरुशी न लागणे  

       ३)  कोरड्या हवेतील धान्यसाठा                            इ) कीड - मुांगी न लागणे  
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प्र.२ ब) खालील विधान चूक की बरोबर ते  वलही.                                                               (गणु ३) 

       १)  आपला भारत देश शेतीप्रधान आह.े     

       २)  णहमाचल प्रदशेात कॉफीचे मळे आहते.                       

       ३)  आपली पथृ्वी हा एक ग्रह आह.े                       

प्र.३ अ) खालील प्रश्नाांची एका िाक््ात उत्तरे वलही.                                                             (गणु ३) 

       १)  आांतरराष्ट्रीय शाांतता णदन कोणतया णदवशी साजरा करतात? 

     

       २)  चहाचे उतपादन कोणतया राज्यात जास्त होते? 

 

       ३)  वातावरण म्हणजे काय?                       

  

प्र.३ ब) का् होईल ते वलही.                                                                                              (गणु २) 

       १)  समाजाने शाळेला मदत केली नाही,तर.. 

 

 

 

प्र.४  खालील प्रश्नाांची थोडक््ात उत्तरे वलही.                                                                       (गणु ६) 

       १)  सधुाररत णबयाणाांच्या वापरामळेु कोणकोणते फायद ेहोतात? 

 

 

 

       २)  आपण कोणकोणतया सावाजणनक सणुवधाांचा उपयोग करतो? 
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       ३)  शाळेत आल्यावर तमु्ही कोणकोणते णनयम पाळता? 

 

 

 

{ भाग – िुसरा } 

प्र.५ अ)  प्रत््ेकी एक नाि वलही.                                                                                       (गणु ३) 

           १) अपषृ्ठवांशीय प्राणी :   

           २) पषृ्ठवांशीय प्राणी    :   

           ३) उभयचर प्राणी      :  

प्र.५ ब) खालील प्रश्न विलेल््ा सुचनेनुसार सोडि. 

      अ) लॅणटन भाषेत                      या शब्दाचा अर्ा आह ेमानव. (ररकाम्या जागी योग्य शब्द णलही)  (गणु १) 

      ब) उत्ाांतीची सांकल्पना पणहल्याांदा          या शास्त्रज्ञाने माांडली. योग्य तया पयाायाला गोल कर.      (गणु १) 

            १)   चाल्सा डाणवान                 २)   लईु णलकी                     ३)   णवलाडा णलबी  

      क) खालीलपैकी चकुीची जोडी  कोणती ? योग्य तया पयाायाला गोल कर.                              (गणु १) 

            १) मौणखक साधने  - लोकगीते      २) णलणखत साधने  - ग्रांर्       ३) भौणतक साधने  - कर्ा               
      ड) भतूकाळात घडलेल्या घटना समजनू घेण्याच्या शास्त्राला                             म्हणतात.          (गणु १) 

           (ररकाम्या जागी योग्य शब्द णलही)   

प्र.६ अ) खालील प्रश्नाांची एका िाक््ात उत्तरे वलही.                                                             (गणु २) 

       १)  हातकुऱ्हाड कोणी बनवली? 

     

       २)  आणदमानवाची प्रजाती प्रर्म कोठे अणस्ततवात आली? 

 

प्र.६ ब) पुढील विधानाांची कारणे वलही.                                                                              (गणु ४) 

       १) शणिमान मानवाचे अणस्ततव सांपषु्टात आले.       
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       २) डायनोसॉरच्या महाकाय प्रजाती नष्ट झाल्या.       

 

 

प्र.७  डा्नोसॉरची प्रवतकृती त्ार कर.                                                                               (गणु ३) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      त्रनत्रमिती : प्रत्रवण & जयत्रिप  डाकरे                                                   www.gurumauli.in 

http://www.gurumauli.in/
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तोंडी प्रश्नपवत्रका 

                                                                                      ५ िी  – प.अभ््ास  

 

  प्र. १.  मी विचारलेल््ा प्रश्नाांची उत्तरे साांग.                                                                      (गणु ५) 

           अ)  कुशल मानवाबद्दल एक वाक्य साांग. 

            ब)  पषृ्ठवांशीय प्राणी म्हणजे काय? 

            क)  कालगणना करण्याची एकके कोणती? 

            ड)  प्राण्याांची दोन वैणशष््टये साांग. 

            ई)  अपषृ्ठवांशीय प्राणी म्हणजे काय? 

  प्र. २ अ)  इवतहासाच््ा साधनाांची मावहती साांग.                                                                 (गणु ३) 

  प्र. २  ब) ग्रहाांची नािे साांग.                                                                                              (गणु २) 

                                         णकां वा 

               सु ा्मालेबद्दल मावहती साांग.                                                                               (गणु २) 

 

 

 

 

                         नवीन शैक्षत्रणक व्हित्रडओंसाठी आमचे खालील युट्युब चॅनल्स सबस्क्राईब करा. 

    प्रत्रवण 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

