Class:

1

Total Questions: 40

Subject: G.K (Marathi)

Time: 30 Min

Name:

Roll No:

No.
Q.1

_________________________
Question

No.

इलेक्ट्रिकल उपकरणे आणि स्विचेसची फक्त चाचणी Q.2
केली पाहिजे: (As on 01/21)

Q.5

विव्हरबर्ड आपले घरटे यापासून विणतो:

(As on

खालीलपैकी कोणते दातांच्या काळजीसाठी योग्य नाही?

(As on

01/21)

Q.4

उन्हाळ्यात सुती कपड्यांना प्राधान्य दिले जाते कारण हे कपडे:

01/21)

(As on 01/21)

(1) काँक्रीट, वाळू आणि लोखंड (2) खडे, दगड
आणि सिमेंट (3) काठ्या, टेंड्रिल्स आणि झुडुपे (4)
गवत, केळीच्या पानांच्या तळहाताच्या बारीक
पट्ट्या

(1) हलके आहेत (2) उष्णता शोषून घेऊ नका (3) शरीरातील
उष्णता बाहेर पडू द्या (4) या सर्व

चुकीचे उत्तर निवडा

(As on 01/21)

Q.6

(1) एखाद्याच्या विकासासाठी खेळणे हा महत्त्वाचा
भाग आहे. (2) कबड्डी, गिली दांडा इत्यादी
पारंपारिक खेळ खेळले जात होते. (3) आमचे आजी
आजोबा व्हिडिओ गेम खेळायचे. (4) पारंपारिक खेळ
हे शिकण्याचे साधन म्हणून काम करतात.
Q.7

Question

(1) आपण अन्न चावू नये (2) आपण खूप गोड खाऊ नये (3)
आपण दिवसातून दोनदा ब्रश केले पाहिजे (4) आपण कच्ची
फळे आणि भाज्या खाव्यात

(1) बोटे (2) एक स्क्रू ड्रायव्हर (3) परीक्षक
(4) तारा
Q.3

_________________________

सूर्यमालेतील सर्वात मोठा ग्रह कोणता आहे?

(As on 01/21)

(1) पृथ्वी (2) बृहस्पति (3) बुध (4) युरेनस

खालील विधाने विचारात घ्या आणि योग्य पर्याय Q.8
निवडा. विधान A. आपण रोज सकाळी नाश्ता केला
पाहिजे. विधान B. आपण आपले केस रोज घासले
पाहिजेत आणि दात कंगवाले पाहिजेत. (As on 01/21)
(1) विधान A सत्य आहे. विधान B असत्य आहे.
(2) विधान A असत्य आहे. विधान B सत्य आहे.
(3) दोन्ही विधाने सत्य आहेत. (4) यापैकी एकही
नाही.

खाली दिलेल्या योग्य पर्यायांसह रिकाम्या जागा भरा: गेल्या
आठवड्यात माझ्या आईला एक __(23)__ आमच्या घरी
पोहोचवलेले पत्र मिळाले. ते माझ्या आजोबांचे होते. मी
माझ्या आईला विचारले की ते फक्त आमच्या घरी कसे वितरित
केले गेले आणि इतर कोठेही नाही. माझ्या आईने मला सांगितले
की त्यावर आमचे __(24)__ लिहिले होते. माझ्या आजोबांची
इच्छा होती की मी आणि माझ्या आईने त्यांच्या जागी जाऊन
त्यांना भेटावे. माझे आजोबा दुसऱ्या राज्यात राहतात. त्यामुळे
तिथे जाण्यासाठी आम्हाला __(25)__ वर चढावे लागले. आम्ही
ट्रेनमध्ये चढण्यासाठी __(26)__ ला गेलो. फलाटावर बरीच
धांदल उडाली होती. आमचे सामान घेऊन जाण्यासाठी आम्ही
एक __(27)__ घेतला. आम्ही ट्रेनमध्ये चढलो आणि वेळेवर
पोहोचलो. आम्ही स्टेशनवरून __(28)__ घेतले आणि माझ्या
आजोबांच्या ठिकाणी पोहोचलो. (As on 01/21)
(1) परिचारिका (2) पायलट (3) शिंपी (4) पोस्टमन

Q.9

खालीलपैकी कोणते विधान अग्नीपासून बचावाच्या
उपायांबाबत सत्य नाही? (As on 01/21)

Q.10

X हे हिवाळ्यात घातलेले कपडे आहे, तर Y हे उन्हाळ्यात
घातलेले कपडे आहे. त्यासाठी योग्य पर्याय निवडा. (As on
01/21)

(1) माचिसची काडी पेटवताना ती नेहमी तुमच्या
शरीरापासून काही अंतरावर ठेवा (2) आगीशी कधीही
खेळू नका (3) स्वयंपाकघरात स्वयंपाक करताना
नायलॉनचे कपडे घाला (4) सहज आग लागणाऱ्या
वस्तूंजवळ कधीही आग लावू नका
Q.11

दिशा: खालील जोड्या पूर्ण करणारे पर्याय निवडा. Q.12
जर ABC: ZYX तर GHI:? (As on 01/21)
(1) RTS (2) STR (3) TSR (4) SRT

(1) X रेनकोट असू शकतो तर Y चामड्याचे जाकीट असू शकते.
(2) X कापसाचा बनू शकतो तर Y लोकरीचा बनू शकतो. (3)
X नेहमी नैसर्गिक तंतूपासून बनवले जाते तर Y नेहमी
मानवनिर्मित तंतूपासून बनवले जाते. (4) यापैकी एकही नाही
जेम्स बाँडचा निर्माता कोण आहे?

(As on 01/21)

(1) लुईस कॅरोल (2) शेरलॉक होम्स (3) इयान फ्लेमिंग (4)
यापैकी एकही नाही
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Q.13

कोणत्या प्राण्याच्या शरीरावर कवच असते?

(As on

Q.14

01/21)

(1) बेडूक (2) हत्ती (3) कासव (4) यापैकी एकही
नाही

खाली दिलेला उतारा वाचा आणि प्रश्नांची उत्तरे द्या: जुन्या
काळी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी आपल्याकडे
कोणतेही साधन नव्हते. लोक लांबचे अंतर पायी चालत असत.
संदेश पाठवण्याचे साधन नव्हते. काही वेळा संदेश वाहून
नेण्यासाठी कबुतरांचा वापर केला जात असे. मग लोक
घोडागाडी, बैलगाडी यांसारख्या ठिकाणाहून दुसरीकडे
जाण्यासाठी प्राण्यांचा वापर करू लागले. आता प्रवासासाठी
प्राणी देखील वापरले जातात .जसे वाळवंटात उंट आणि
डोंगराळ भागात घोडे. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे एका
ठिकाणाहून दुसरीकडे जाण्यासाठी गाड्या, कार, बस, एरो
प्लेनचा शोध लागला. मेसेज पाठवणेही आता खूप सोपे झाले
आहे. आम्ही फोन आणि संगणकाद्वारे संदेश पाठवू आणि प्राप्त
करू शकतो. आपण एखाद्या व्यक्तीशी फोनवरही बोलू शकतो.
या सर्व आविष्कारांमुळे आपला प्रवास आणि दळणवळण खूप
सोपे झाले आहे. जुन्या काळात लोक _______ लांब पल्लेही
पार करायचे. (As on 01/21)
(1) पाया वर (2) विमानाने (3) फोन वर (4) यापैकी काहीही
नाही

Q.15

खालीलपैकी कोणते चुकीचे आहे?

(As on 01/21)

Q.16

(1) आम्ही ब्रॉडच्या मध्यभागी खेळू नये (2)
आगीशी खेळणे धोकादायक आहे (3) तुटलेल्या काचेने
खेळणे धोकादायक नाही (4) तीक्ष्ण ब्लेड
वापरताना आपण सावधगिरी बाळगली पाहिजे
Q.17

कसोटी क्रिकेटमध्ये पन्नास शतके करणारा जगातील पहिला
फलंदाज कोण? (As on 01/21)
(1) ब्रेन लारा (2) सनथ जयसूर्या (3) सचिन तेंडुलकर (4)
राहुल द्रविड

हिवाळ्यात गडद रंगाच्या कपड्यांना प्राधान्य दिले Q.18
जाते कारण हे कपडे: (As on 01/21)

खालीलपैकी कोणता खंड आहे?

(As on 01/21)

(1) जपान (2) उत्तर अमेरीका (3) चीन (4) झिंबाब्वे
(1) छान दिसते (2) फॅशन मध्ये आहेत (3)
वातावरणातील उष्णता शोषून घेणे (4) यापैकी
काहीही नाही
Q.19

दिशानिर्देश: खालील प्रश्नांमध्ये, पहिल्या
Q.20
जोडीतील दोन शब्द संबंधित आहेत. सर्वात
समजूतदार पद्धतीने दुसरी जोडी पूर्ण करणारा शब्द
ओळखा. घराचे दार हे झाकण म्हणून आहे का? (As

खालीलपैकी कोणती क्रिया आपण दररोज करावी?

(As on 01/21)

(1) नाश्ता (2) आंघोळ (3) घासणे (4) या सर्व

on 01/21)

(1) बॉक्स (2) शीर्ष (3) स्क्रू (4) उघडा
Q.21

यापैकी कोणते हॉस्पिटल जवळ आहे?

(As on 01/21)

Q.22

(1) रसायनशास्त्रज्ञ (2) लायब्ररी (3)
सुपरमार्केट (4) पोस्ट ऑफिस
Q.23

दिशानिर्देश: A B पेक्षा जुना आहे, B C पेक्षा
Q.24
मोठा आहे, C D पेक्षा मोठा आहे, E सर्वात लहान
आहे, F सर्वात मोठा आहे. वरील माहितीच्या
आधारे खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या: जर आपण
उतरत्या क्रमाने मांडणी केली तर चौथ्या स्थानावर
कोण असेल? (As on 01/21)

ओटावा : कॅनडा :: कॅनबेरा : ?

(As on 01/21)

(1) ऑस्ट्रेलिया (2) भारत (3) पाकिस्तान (4) संयुक्त राज्य
चिन्ह 3 काय म्हणते?

(As on 01/21)

(1) डावीकडे वळू नका (2) उजवीकडे वळू नका (3) एकेरी
वाहतूक (4) डावीकडे रहदारी नाही

(1) एफ (2) ए (3) सी (4) इ
Q.25

रेशीम आणि लोकरीचे कपडे संरक्षित करण्यासाठी, Q.26
आपण हे वापरावे: (As on 01/21)
(1) औषधे (2) मीठ समाधान (3) बेंझिन द्रावण
(4) डांबर गोळी

Q.27

___ ही दुखापत झालेल्या व्यक्तीला डॉक्टर
Q.28
येण्यापूर्वी दिलेली तात्काळ मदत आहे (As on 01/21)
(1) गंभीर मदत (2) प्रथमोपचार (3) वैद्यकीय
उपचार (4) या सर्व

दिशा: खाली दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडा. विषम
एक शोधा. (As on 01/21)
(1) डॉक्टर (2) नर्स (3) रसायनशास्त्रज्ञ (4) शिंपी
रस्त्यावर नेहमी _______ चाला.

(As on 01/21)

(1) रस्त्याच्या डाव्या बाजूला (2) तुमच्या रस्त्याच्या
उजव्या बाजूला (3) कुठेही पाहिजे (4) सांगू शकत नाही
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Q.29

खालीलपैकी एक वनस्पती निवडा ज्यामध्ये मुळे
अन्न साठवतात. (As on 01/21)

Q.30

(1) मुळा (2) बटाटा (3) कोबी (4) आंबा

दिशा: खालील उतारा काळजीपूर्वक वाचा आणि खालील
प्रश्नाचे उत्तर द्या. आपल्या दैनंदिन जीवनात आपल्याला
मदत करणारे बरेच लोक आहेत. एखादे कार्य करण्याची क्षमता
कौशल्य म्हणून ओळखली जाते. जी कामे माणसाला
उदरनिर्वाहासाठी मदत करतात त्यांना व्यवसाय म्हणतात.
एखादी व्यक्ती अनेक प्रकारची कामे करू शकते. पोलिस आमचे
चोरांपासून संरक्षण करतात. आम्हाला अन्न देण्यासाठी
शेतकऱ्याची पिके. सुतार लाकडापासून वस्तू बनवतात. एक
केमिस्ट औषधे विकतो. आपण आपल्या दैनंदिन जीवनासाठी या
सर्व लोकांवर अवलंबून असतो. आमचे फर्निचर कोण बनवते?
(As on 01/21)

(1) सुतार (2) पोलीस कर्मचारी (3) रसायनशास्त्रज्ञ (4)
डॉक्टर
Q.31

पोस्ट ऑफिसच्या पश्चिमेला काय आहे?

(As on 01/21)

Q.32

(1) लायब्ररी (2) सुपरमार्केट (3) हॉस्पिटल (4)
शाळा

दिशानिर्देश: A B पेक्षा जुना आहे, B C पेक्षा मोठा आहे, C
D पेक्षा मोठा आहे, E सर्वात लहान आहे, F सर्वात मोठा
आहे. वरील माहितीच्या आधारे खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या:
जर आपण चढत्या क्रमाने मांडणी केली तर वरील गटात चौथ्या
स्थानावर कोण असेल? (As on 01/21)
(1) एफ (2) ए (3) डी (4) इ

Q.33

दिशा: खालील परिच्छेद काळजीपूर्वक वाचा आणि Q.34
खालील प्रश्नाचे उत्तर द्या. आपले पालक
आपल्याला चांगल्या सवयी शिकवतात. आपण
आपल्या वडिलांना आणि शिक्षकांना नेहमी शुभेच्छा
दिल्या पाहिजेत. कुणाला दुखावलं तर सॉरी
म्हणायला हवं. रस्त्यावर वाहतुकीचे नियम पाळले
पाहिजेत. रस्त्यावरून चालताना नेहमी फूटपाथचा
आणि रस्ता ओलांडताना झेब्रा क्रॉसिंगचा वापर
करा. रस्त्यावर कधीही धावू नका. रस्त्यावर खेळू
नका. नेहमी खुल्या मैदानात खेळा. स्विमिंग
पूलमध्ये एकट्याने प्रवेश करू नका. तुम्ही तुमच्या
मोठ्याला भेटल्यावर काय कराल? (As on 01/21)

हिवाळ्यासाठी कोणत्या प्रकारचे कपडे सर्वात योग्य आहेत?

(As

on 01/21)

(1) कापूस (2) तागाचे (3) लोकर (4) पॉलिस्टर

(1) पळून जाणे (2) आमचे हात जोडा (3) त्यांच्या
पायांना स्पर्श करा (4) दोन्ही (b) आणि (c)
Q.35

खालीलपैकी कोणती क्रिया मजबूत हाडे आणि स्नायू Q.36
तयार करण्यास मदत करते? (As on 01/21)

या प्रश्नांमध्ये, अक्षरे काही प्रकारे जोडलेली आहेत. संबंध
ओळखा आणि शेवटचा बॉक्स पूर्ण करा. BBC:D CCD:E AAB:?
(As on 01/21)

(1) खाणे (2) व्यायाम (3) धुणे (4) आंघोळ
Q.37

(1) एफ (2) जी (3) एच (4) सी

चार मुलांनी केलेली विधाने वाचा. मनू : चित्रकार Q.38
घर रंगवतो. रवी: सुतार जमीन खोदतो. दिया:
प्लंबर भिंत बांधतो. सचिन: इलेक्ट्रिशियन तारा,
स्विच आणि बल्ब बसवतो. चार मुलांपैकी कोणी
योग्य विधान केले? (As on 01/21)

या प्रश्नांमध्ये, अक्षरे काही प्रकारे जोडलेली आहेत. संबंध
ओळखा आणि शेवटचा बॉक्स पूर्ण करा. A2:B3 C4:D5 E6:?
(As on 01/21)

(1) H8 (2) F7 (3) F8 (4) H7

(1) मनू आणि सचिन (2) रवी फक्त (3) दिया
आणि सचिन (4) रवी आणि दिया
Q.39

दिशा: खाली दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय
निवडा. आमच्या घरी पाईप्स कोण बसवतो आणि
दुरुस्त करतो? (As on 01/21)

Q.40

रेशमी कपडे यापासून तयार केले जातात:

(As on 01/21)

(1) रेशीम उडतो (2) अंबाडी (3) मेंढ्या (4) रेशीम किडे

(1) कुंभार (2) प्लंबर (3) मेकॅनिक (4) यापैकी
एकही नाही
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