
 
रा य शै िणक सशंोधन व िश ण प रषद

   इय ा- पाचवी                                                      
                     
    िव ा याच ेनाव : ----------------------------------------------------------------

-1 पुढील उतारा वाचा व खालील 
                                    

 

      .अ  : जोतीराव फुल ेकोठे राहत
      १) सातारा. 

.आ:कोणा या िशक यामळेु सगळं कुटंुब शहाणे
      १) पु षा या

       .इ :जस ेगोरगरीब; 
      १)रा .       

२) खालील श दातील  
               
                                                                                              
अ)   झोपणे ब) वाचून
पडणे   ग)खेळण े 

रा य शै िणक सशंोधन व िश ण प रषद, महारा
सेत ुअ यास  पूव चाचणी 

िवषय – मराठी 

                                                          एकूण गुण

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

पढुील उतारा वाचा व खालील . .अ ते इ   ाचंी उ रे िलहा
                                                     

जोतीराव फुल ेकोठे राहत?                               
     २) को हापरू.         ३) पुणे 

कोणा या िशक यामळेु सगळं कुटंुब शहाणे   होत?े              
पु षा या       २) ी या   ३) समाजा या 

; तस ेदीन……...                               
   २) दबुळे.        ३) गरीब 
 मळू पातील यापदे कोणती ते शोध व िलही

                                                                                              
वाचून   क) वाचण े   ड)खा यावर 

महारा , पुण े

एकूण गुण : १५     

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

ाचंी उ रे िलहा.   

 

                                     (१) 

              (१) 

                                  (१) 

मळू पातील यापदे कोणती ते शोध व िलही. (२)  

                                                                                              
   ई)खेळून    फ) 



 ३) ाणी सं हालयात वशे करताना कोण या सूचना असा ात?कोण याही 
दोन सचूना िलही.                                                                            (२) 

 ४) ' हार ' या श दाचे िभ  अथ असणारे येक  एक वा य िलहा.       (१) 

 ५) ' कार ' हा यय लावनू दोन  नवीन श द तयार करा व िलहा.        (१) 

 ६)पढुील वा य वाच व अधोरेिखत श दाचा समानाथ  श द िलही व  श दासह 
वा यात यो य तो बदल  क न वा य  परत िलही.                             (१)                 

   नीलमला ित या मिै णीला मदत करता न आ याचा खदे वाटला. 

 ७)'डोळे भ न येण'े या वाक चाराचा यो य अथ कोणता?            (१) 

अ)डोळे दखुणेब) रडू येण ेक)अपमान वाटण ेड)सु वात होणे 

 ८) करणने आबंा सीताफळ केळी ा  ेखा ली गणशे तू करण बरोबर होतास 
तू काय काय खा ल े

वरील वा य िवरामिच हासह  परत िलहा.                         (१ ) 

 -१०.पढेु दले या  िच ांच ेिनरी ण करा व  िच ां या आधारे गो  तयार 
क न  गो ीला नाव ा.                                                        (३) 

 


