Class:

5

Total Question: 40

Subject: Science

Time: 30 Min

Name: _________________________

Roll No:

No.
Q.1

Question
कोणता इं िदय तु हाला मदत करे ल : B. अं धाया खोलीत
मे णबी शोधा.

No.
Q.2

(1) कान (2) डोळे (3) जीभ (4) वचा
Q.3

िदले या पयायातून ऑड वन आउट (शद/सं या जोडी/सं या) Q.4
शोधा (9 - 72), (10 - 90), (8 - 56), (11 - 115)

खडकाया कणां यितिरत, मातीमये _______ असतात.

काबन-डायऑसाइड आिण ऑिसजन यांसारया वायूंची
दे वाणघे वाण मानवी शरीराया ___ मये होते .

Q.6

Q.8

कोणता ाणी तीण मणयाने झाकले ला असतो आिण वतःचा Q.10
बचाव करयासाठी घट् ट बॉलमये गु ं डाळतो

अं शतः घाणे रडा बफापासून कोणता बनले ला आहे 

मधमाशीला पं खां या िकती जोडा असतात

खालीलपै की कोणता थर सै लपणे पॅ क केले ला आहे 
(1) वरची माती (2) जिमनीया खाली (3) पलं ग (4)
काहीही नाही

(1) िगलहरी (2) हे ज हॉग (3) ससा (4) यापै की काहीही नाही
Q.11

या नांमये , िदले या पयायांमधून िदले या शदाया
अरांचा वापर कन तयार करता ये णार नाही असा शद
िनवडा. आं तरराट ीय

(1) 2 (2) 4 (3) 6 (4) यापै की काहीही नाही

(1) नाकपु डा (2) दय (3) फुफुसे (4) उविरत शरीर
Q.9

िदले या पयायातून ऑड वन आउट (शद/सं या
जोडी/सं या) शोधा 1, 8, 27, 65, 125, 216

(1) नं तरचे (2) टिमनल (3) ओिरएं टल (4) तक

(1) हवा आिण पाणी (2) पाणी आिण वनपती (3) खिनजे ,
स िदय पदाथ, हवा आिण पाणी (4) पाणी, हवा आिण वनपती
Q.7

Question

(1) 1 (2) 65 (3) 125 (4) 216

(1) Sep-72 (2) Oct-90 (3) Aug-56 (4) 11 - 115
Q.5

_________________________

खालीलपै की कोणते सािहय कठोर, अपारदशक आिण
ताजे कापयावर चमकते 
(1) रबर (2) लाकू ड (3) कथील (4) यापै की एकही नाही

Q.12

या नात िदले या पयायांमधून िदले या शदाची अरे
वापन तयार करता ये ईल असा शद िनवडा. हला

(1) लघु ग ह (2) धूमकेतू (3) उका (4) यापै की काहीही नाही
(1) मजबूत (2) घर (3) भूत (4) पु रे सा
Q.13

या नांमये , िदले या पयायांमधून िदले या शदाया
अरांचा वापर कन तयार करता ये णार नाही असा शद
िनवडा. िमलटोन

Q.14

(1) या गॅ सया उपिथतीत वयं पाकाचा गॅ स चां गला
जळतो. (2) जळयानं तर ते गं धहीन होते . (3)
वयं पाकाया गॅ सची गळती शोधयात मदत होते . (4)
यापै की एकही नाही

(1) धु के (2) काही (3) िलं बू (4) दशल

Q.15

िमणामये उपिथत असले या िविवध पदाथान
ं ा हणतात

Q.16

(1) घटक (2) सं युगे (3) अणू (4) यापै की एकही नाही
Q.17

पाणी न सोडले या वनपतीचे काय होईल

िदशा : खालीलपै की ये क नामये िदले या पयायांमधून
सं बंिधत शद िनवडा. गिणत : तक शा : : िवान : 
(1) योग (2) योगशाळा (3) शा (4) तये

िदशा : खालीलपै की ये क नामये िदले या
पयायांमधून सं बंिधत शद िनवडा. े म : े ष : : िम : 
(1) िववासू (2) सहचर (3) उपासक (4) शू

Q.18

(1) ते चां गले आिण िनरोगी वाढे ल (2) ते िजथे पाणी आहे ितथे
जाईल (3) ते कोमे जन
ू जाईल आिण शे वटी मरे ल (4) यापै की
एकही नाही
Q.19

वयं पाकाया गॅ समये दुगं धीयु त वायू िमसळला जातो
जे णेकन :

िदशा : खालीलपै की ये क नामये िदले या
पयायांमधून सं बंिधत शद िनवडा. वाह : नदी : : िथर :

(1) पूल (2) पाऊस (3) वाह (4) कालवा

Q.20

बापोसजन ामु याने वनपतीया ______ ारे होते .
(1) मु ळं (2) खोड (3) पाने (4) यापै की एकही नाही
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Q.21

िदशा : खालीलपै की ये क नामये िदले या पयायांमधून
सं बंिधत शद िनवडा. ले खक : पे न : : 

Q.22

(1) सु ई : िशं पी (2) कलाकार : बश (3) िचकार : कॅनहास (4)
िशक : वग
Q.23

िदशा : खालीलपै की ये क नामये िदले या पयायांमधून
सं बंिधत शद िनवडा. कबूतर : शांतता :

(1) वाळू , िचकणमाती, गाळ (2) िचकणमाती, गाळ, वाळू
(3) गाळ, वाळू , िचकणमाती (4) िचकणमाती, वाळू , गाळ
Q.24

(1) मु कुट : डोके (2) पांढरा वज : आमसमपण (3) लॉरे स :
िवजय (4) यु : वातं य
्
Q.25

साधय पूण करयासाठी सं बंिधत शद/अरे /सं या शोधा
शाई : पे न :: प ट : 

Q.26

िदले या पयायातून ऑड वन आउट (शद/सं या जोडी/सं या) Q.28
शोधा शदकोशात चौया मांकावर कोणता शद ये ईल

िदशा : खालीलपै की ये क नामये िदले या पयायांमधून
सं बंिधत शद िनवडा. शांतता : अराजक : : िनिमती : 

Q.30

जिमनीतील खालीलपै की कोणते घटक वनपतींया वाढीसाठी Q.32
सवात जात उपयु त आहे त

िकती तापमानात स टीग े ड फॅरे नहाइटया बरोबरीचे असते 

Q.34

(1) -40 अं श (2) 40 अं श (3) 44 अं श (4) यापै की काहीही नाही
Q.35

झाडे ______ िकंवा ________ मये िबया तयार करतात.

िनयतकािलक सारणीतील पिहला घटक कोणता आहे 

अणूया कदाला काय हणतात
(1) ोटॉन (2) यूटॉन (3) कदक (4) यापै की काहीही नाही
िवजे या बाबतीत, एसी हणजे काय
(1) पयायी वाह (2) ऑटो वतमान (3) पयायी कोड (4)
यापै की काहीही नाही

Q.36

(1) फुले , शं कू (2) मु ळे, दे ठ (3) दे ठ, पाने (4) यापै की काहीही
नाही
Q.37

खडक फोडयाया िये ला ________ हणतात.
(1) वे दिरं ग (2) मातीची धूप (3) वालामु खी (4)
जं गलतोड

(1) बु रशी (2) वाळू (3) िचकणमाती (4) लहान सिछद खडक
Q.33

जलचामये दोन मु य ियांचा समावे श होतो. या
िया आहे त
(1) बापीभवन आिण सं ेपण (2) बापीभवन आिण
पजय (3) सं ेपण आिण पजय (4) सं ेपण आिण
उदाीकरण

(1) बां धा (2) बां धकाम (3) नाश (4) िनिमती
Q.31

िदशा : खालीलपै की ये क नामये िदले या
पयायांमधून सं बंिधत शद िनवडा. पश : अनु भव : :
अिभवादन : 
(1) हसा (2) कबूल करा (3) यश (4) िशटाचार

(1) यागी (2) वगत (3) िनजन (4) एकांत

Q.29

िदशा : खालीलपै की ये क नामये िदले या
पयायांमधून सं बंिधत शद िनवडा. भाग : सं पण
ू  : : चाप :

(1) िकोण (2) चौरस (3) वतु ळ (4) टॅ पे िझयम

(1) कॅनहास (2) कलाकार (3) रं ग (4) बश
Q.27

सवात लहान ते मोठा माने आकारानु सार योय पयाय
िनवडा.

एका िविशट कोडमये , जर GENERAL हे TVMVIZO
असे िलिहले असे ल, तर SCIENCE असे िलिहले जाईल :
(1) HYRVMXV (2) HXRVNXV (3) HXRVMXV (4)
HXRVMYV

Q.38

(1) हायडोजन (2) पोटॅ िशयम (3) बु ध (4) यापै की काहीही नाही

पायाचे कोणते प आपण अनु भवू शकतो, पाहू शकतो
आिण चु न घे ऊ शकतो
(1) घन (2) दव (3) वायू (4) यापै की काहीही नाही

Q.39

िदशा : खालीलपै की ये क नामये िदले या पयायांमधून
सं बंिधत शद िनवडा. ययय : बोला : : 
(1) ओरडणे : ओरडणे (2) घु सणे : िवट करा (3) हते प :
सं घष (4) टे िलफोन : टे िलग ाफ

Q.40

िदशा : खालीलपै की ये क नामये िदले या
पयायांमधून सं बंिधत शद िनवडा. ओएिसस : वाळवं ट : :
 : समु द
(1) बे ट (2) ीपकप (3) बॅ कवॉटर (4) उं च कडा
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