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SPACE FOR ROUGH WORK

DURATION : 90 MIN TOTAL QUESTIONS : 75 MARKS PER QUESTION : 1 TOTAL MARKS : 75

1. खालील ैपक ीिलंगी शद कोणता?
   (A) समु
   (B) जाई
   (C) दात
   (D) चं

2. खालील ैपक अशु शद ओळखा.
   (A) िनपिचत
   (B) तपर
   (C) इषारा
   (D) दर

3. खाली िदलेया हणीचा योय अ थ िनवडा. तेरड्याचा रंग तीन िदवस
   (A) तेरड्याचा रंग तीन िदवस असतो.
   (B) ुसंदर रंगामुळे संकट येते.
   (C) अपकाळ िटकणारे ैवभव
   (D) जुलमाचे थोडे िदवस

4. आईने मला काम सांिगतले' . या वायातील स वनाम कोणते ?
   (A) आईने
   (B) मला
   (C) काम
   (D) सांिगतले

5. खालील ैपक भिवयकाळी वाय कोणते?
   (A) मी आंबा खात होतो
   (B) सीमा राी पुतक वाचते
   (C) सुरेशचा परीेत पिहला नंबर येईल
   (D) मी काल दुकानात गेलो होतो.

6. पुढील अ थ होणारा वायचार िनवडा . " ूखप परम करणे....... "
   (A) जीव तीळ तीळ तुटणे
   (B) जीवाचे रान करणे
   (C) जीव भांड्यात पडणे
   (D) जीवाला जीव देणे

7. पावर पा िलिहताना खालील ैपक कोणती गो महवाची असते?
   (A) परीा नंबर
   (B) एस.टी.डी. कोड
   (C) आय.एस.डी कोड
   (D) िपन कोड
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8. रकाया जागी योय शद िनवडून सुसंगत वाय तयार करा. "महोसवाया समारोप संगी स व माजी मुयायापकांचा कृततापु वक
__________ करयात आला.

   (A) सोपकार
   (B) सकार
   (C) संकार
   (D) नमकार

9. पुढील शदाचा िवाथ शद ओळखा . "मान"
   (A) पान
   (B) समान
   (C) मरातब
   (D) अवमान

10. खालील जोड शद ूप ण करा. "भोळा"
   (A) वधळा
   (B) बावळा
   (C) भाबडा
   (D) खुळा

11. खालील अरांपा ूसन तयार होणाया अ थ ूप ण शदातील शेवटचे अर कोणते? प , क , रे , हा , री
   (A) क
   (B) रे
   (C) री
   (D) हा

12. माळरान' या शदातील "मा" या अरापा ूसन दोन अरी िकती अ थ ूप ण शद तयार होतील?
   (A) चार
   (B) दोन
   (C) तीन
   (D) पाच

13. दुसयाया अंिकत असणारा मा ूणस' या अथ ाचा अलंकारक शद कोणता?
   (A) अकलेचा कांदा
   (B) जमदनीचा अवतार
   (C) ताटाखालचे मांजर
   (D) देवमा ूणस

14. पुढील वाय योय ियापद वापन ूप ण करा. "उषा नेहमीच जलद __________"
   (A) धावतात.
   (B) धावतो
   (C) धावया
   (D) धावते

15. उहायात रोज दुपारी कडक ऊन पडते' या वायातील िवशेषण कोणते?
   (A) ऊन
   (B) कडक
   (C) रोज
   (D) दुपारी
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16. खालील ैपक कोणता शद पुिलंगी व ीिलंगी आहे?
   (A) ती
   (B) तो
   (C) ते
   (D) मी

17. खालील ैपक शु वायरचना कोणती?
   (A) िजयाची मेयािशवाय जात नाही खोड
   (B) जीयाचे खोड जात नाही मेयािशवाय
   (C) िजयाचा मेयािशवाय खोड जात नाही
   (D) िजयाची खोड मेयािशवाय जात नाही.

18. अडला हरी _______________ पाय धरी' या हणीतील गाळलेला योय शद कोणता?
   (A) घोड्याचे
   (B) माणसाचे
   (C) गाढवाचे
   (D) मांजराचे

19. महापौरांना प िलिहताना सुरवात कशी कराल?
   (A) ती थवप
   (B) माननीय
   (C) िय
   (D) ती थप

20. Complete the sentence 'Are you hungry?' ' No, but ------------- thirsty'
   (A) I had
   (B) I will
   (C) I are
   (D) I am

21. Complete the sentence ' ---------------- your parents? ' ' They are very well'
   (A) How is
   (B) is how
   (C) How
   (D) How are

22. Complete the sentence ' I got up early and -------------------- a shower'
   (A) has
   (B) had
   (C) have
   (D) having

23. Complete the sentence 'Raju was tired last night, so he --------------------------- to bed early'
   (A) gon
   (B) goes
   (C) went
   (D) go



 - 4 - FisheriesPaper7

SPACE FOR ROUGH WORK

24. Choose the correct alternative " -------------------------- you tomorrow? ' Yes, OK."
   (A) Do I phone
   (B) Am I going to phone
   (C) Shall I phone
   (D) I phone

25. Complete the sentence ' Are you a teacher? ' ' No, ------------------------ a student'
   (A) I am
   (B) I are
   (C) we are
   (D) I is

26. The rainfall ….. India varies…….place to place and also from year ….year. Use proper preposition.
   (A) over; with; by
   (B) of; from; after
   (C) in; from; to
   (D) for; with; after

27. Choose the correct alternative to fill in the blank: I have _____ one- rupee- note
   (A) a
   (B) the
   (C) an
   (D) any

28. Which one of the following alternatives is not a prefix?
   (A) ante
   (B) able
   (C) auto
   (D) arch

29. Choose the correct article from the following to fill in the blank. I thanked him for ….. Present he gave me.
   (A) A
   (B) An
   (C) The
   (D) No article

30. Choose the correct punctuation mark in the space to make it meaningful. What a piece of work is man(_____)
   (A) Question mark (?)
   (B) Exclamation mark(!)
   (C) Full stop(.)
   (D) Semi colon(;)

31. Select the correct synonym of 'Precious'.
   (A) Worthless
   (B) Valuable
   (C) Cheap
   (D) Contemptible
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32. Choose the correct adjective and complete the following sentence : Ramrao is a …………. Man.
   (A) thick
   (B) round
   (C) red
   (D) tall

33. Complete the following slogan with appropriate word : 'Blood donation is the best donation . Donate it…………….
   (A) Quickly
   (B) daily
   (C) generously
   (D) carefully

34. Fill in the blank with the correct word in the following quotation : ' A friend in need is a friend ……………'
   (A) really
   (B) in need
   (C) indeed
   (D) in deed

35. Choose the correct meaning of the phrase ' lost his head' :
   (A) lost his cap
   (B) lost his brain
   (C) faild to find his head.
   (D) failed to keep his balance of mind.

36. Write the correct meaning of the word 'delicious' :
   (A) soft
   (B) sweet
   (C) very tasty
   (D) sour

37. IF 'today' is Monday, What day was it a day before ' yesterday ' ?
   (A) Saturday
   (B) Sunday
   (C) Tuesday
   (D) Friday

38. Find the odd man out :
   (A) Tuesday
   (B) june
   (C) Saturday
   (D) Sunday

39. खालील ैपक ___________ हा कचा खायाचा पदा थ आहे.
   (A) काकडी
   (B) कैरी
   (C) बीट
   (D) या ैपक स व
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40. आपया देशातील ___________ हा आजार हपार करयात आपयाला यश िमळाले आहे.
   (A) कावीळ
   (B) पोिलओ
   (C) एड्स
   (D) िहवताप

41. ____________ सु झायावर अनेक झाडांना पालवी फुटते.
   (A) उहाळा सं ूपन िहवाळा
   (B) पावसाळा सं ूपन िहवाळा
   (C) िहवाळा सं ूपन उहाळा
   (D) उहाळा सं ूपन पावसाळा

42. उर भारतात __________ नदीवरील िदली िह आपया देशाची राजधानी आहे.
   (A) गंगा
   (B) गोदावरी
   (C) यमुना
   (D) कावेरी

43. खालील ैपक आपया आहारात अगदी थोड्या माणात वापरला जाणारा पदा थ कोणता?
   (A) वारी
   (B) ग ह
   (C) तांदूळ
   (D) लवंग

44. गटात न बसणारा शद ओळखा.
   (A) ृवपे
   (B) िनयतकािलके
   (C) पालखी
   (D) पुतके

45. खालील ैपक आपया रायात ____________ या िठकाणी लेणी आहे.
   (A) िहंगोली
   (B) राजुरी
   (C) का ल
   (D) पंढर ूपर

46. ___________ या भरतनाट्यम ृनयात पारंगत असलेया नि तका आहेत.
   (A) सुधा ूमत
   (B) सुधा पाटील
   (C) सुधा चंन
   (D) सुधा गायकवाड

47. पाणी वछ करयासाठी आपण कोणया पदाथ ाचा वापर करतो?
   (A) तुरटी
   (B) रठा
   (C) मीठ
   (D) साबण
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48. महारााचे सयाचे रायपाल _________ हे आहेत.
   (A) के. शंकरनारायण
   (B) सी. िवासागर राव
   (C) शरद पवार
   (D) दे व फडणवीस

49. ............... या समुात िशवाजी महाराज यांचे भय मारक उभारयात येणार आहे ?
   (A) कोकणचा समु
   (B) िहंद महासागर
   (C) अरबी समु
   (D) बंगालचा उपसागर

50. महारााची राजधानी ............. आहे ?
   (A) पुणे
   (B) औरंगाबाद
   (C) नाग ूपर
   (D) ुमंबई

51. िस सुव णमंिदर _________ या रायात आहे.
   (A) पंजाब
   (B) पिम बंगाल
   (C) झारखंड
   (D) उराखंड

52. ________________ हे भारताचे पिहले पंतधान होते.
   (A) पंिडत जवाहरलाल नेह
   (B) गुलझारीलाल नंदा
   (C) लाल बहादूर शाी
   (D) मुरारजी देसाई

53. _________ हा खेळाडू 'माटर लाटर' या नावाने ओळखला जातो.
   (A) सुनील गावसकर
   (B) सिचन तडूलकर
   (C) ुगंडापा िवनाथ
   (D) रा हल िवड

54. संत ानेर यांनी ___________ येथे समाधी घेतली.
   (A) िशड
   (B) शेगाव
   (C) आळंदी
   (D) आपेगाव

55. मनोहर परकर हे भारताचे ___________ मंी आहेत.
   (A) ृगहमंी
   (B) रेवे मंी
   (C) संरण मंी
   (D) िवान व तंान मंी
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56. पुषोम लमण देशपांडे _____________ या ेाशी संबंिधत आहेत.
   (A) राजकारण
   (B) डा
   (C) समाजसेवा
   (D) सािहय

57. 24012 , 13421 , 24021 , 24321 या संया चढया माने िलिहया तर ितसया मांकावर कोणती संया येईल.
   (A) 24321
   (B) 24021
   (C) 24012
   (D) 13421

58. खालील ैपक कोणया इंजी मुळाराची आरशातील ितमा आहे तशीच राहील.
   (A) F
   (B) L
   (C) P
   (D) Y

59. तारेची एक व ुतळाकार कडी कोणयाही एका िबंदु ूतन तोडून ती सरळ केली असता या तारेया एकूण लांबीला ________ हणतात.
   (A) कंस
   (B) जीवा
   (C) यास
   (D) परीघ

60. ५ सटेबर ला रिववार आहे, तर या मिहयात खालील ैपक कोणता वार पाच वेळा येईल?
   (A) गुवार
   (B) शिनवार
   (C) रिववार
   (D) मंगळवार

61. सिवता एका रांगेत मयभागी उभी अ ूसन ितचा अनुमांक २० आहे. पाली याच रांगेत उजवीकडून पाचवी आहे. तर पालीचा डावीकडून
अनुमांक िकती?

   (A) ३५ वा
   (B) १६ वा
   (C) ३९ वा
   (D) या ैपक नाही

62. वपदा थ मापनाचे सव ात लहान परमाण कोणते?
   (A) िमली मीटर
   (B) िमली िलटर
   (C) िमली ॅम
   (D) या ैपक नाही

63. १७२५ िह संया शदात िलिहलेला चुकचा पय ाय कोणता?
   (A) सवा सतरा हजार
   (B) सतराशे पंचवीस
   (C) एक हजार सातशे पंचवीस
   (D) सवा सतराशे
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64. ५ आिण ६ यांचा वापर न करता येक अंक एकदाच वापन पाच अंक मोठ्यात मोठी सम संया तयार करा.
   (A) 98743
   (B) 98734
   (C) 97348
   (D) 98742

65. दुकानदारास ९९७५ . देऊन एकाच कारया २१ साड्या खरेदी केया, तर येक साडीची िकंमत िकती?
   (A) ४७० 
   (B) ४७५ 
   (C) ४५० 
   (D) या ैपक नाही

66. ४ मीटर लांबीची दोरी का ूपन ितचे समान तुकडे केले, यामुळे झालेया येक तुकड्याची लांबी ८० स.मी. झाली. तर दोरी िकती िठकाणी
कापली?

   (A) 2
   (B) 3
   (C) 4
   (D) 5

67. अ > ब > क या मांडणीचा बरोबर अ थ कोणता?
   (A) ब हा क पेा लहान व अ पेा मोठा आहे.
   (B) अ हा ब व क पेा मोठा आहे.
   (C) अ हा सव ात लहान आहे.
   (D) क हा सव ात मोठा आहे.

68. ४४ ते ५० दरयान येणारी मुळ संया कोणती?
   (A) 47
   (B) 49
   (C) 45
   (D) 46

69. ८ मीटर बा ूज असलेया चौरसाकृती मंडपासाठी ४ - ४ मीटरवर िकती खांब रोवावे लागतील?
   (A) 8
   (B) 12
   (C) 18
   (D) या ैपक नाही

70. ७४५ िमिनटे = _________ तास __________ िमिनटे
   (A) ९ तास ५ िमिनटे
   (B) १२ तास २५ िमिनटे
   (C) ७ तास ४५ िमिनटे
   (D) या ैपक नाही
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71. एका पुतकाची १०० पाने वाचली तेहा या पुतकाचा १/५ भाग वा ूचन झाला, तर सं ूप ण पुतक वा ूचन होयासाठी या पुतकाची अ ूजन िकती
पाने वाचावी लागतील ?

   (A) 150
   (B) 300
   (C) 500
   (D) 400

72. येक मुलाला चार िबिकटे यामाणे वग ातील मुलांना ४२८ िबिकटे वाटली, तर या वग ात एकूण िकती मुले आहेत?
   (A) 17
   (B) 107
   (C) 1712
   (D) या ैपिक नाही

73. खालील ैपक कोणती तारीख चुकची नाही?
   (A) ३१/०४/१९००
   (B) २९/०२/२०१०
   (C) ३१/०९/२०१०
   (D) ३१/०७/२०१०

74. मीना एका तासात पुतकाची १० पाने वाचते तर ती २ तास ३० िमिनटात पुतकाची िकती पाने वाचेल?
   (A) 16
   (B) 25
   (C) 36
   (D) 20

75. द शनाचे वय अ चनाया वयाया १/२ आहे, द शनाचे वय ५ व ष असयास ३ वष ानी दोघया वयाची बेरीज िकती असेल?
   (A) १०.५ व ष
   (B) १८ व ष
   (C) २१ व ष
   (D) या ैपक नाही


