
प्रश्न क्रम ांक व गुण अध्ययन ननष्पत्ती स ांकेत ांक अध्ययन ननष्पत्ती 

M501  परिसिातील  1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या संख्या वाचतात व कलकितात.

M513
  नाणी, नोटा, लांबी, वजन, धाििता व िालावधी यांच्या मापनातील उदाििणे वा समस्या सोडकवण्यासाठी चाि मलूभतू

अंिगकणती कियांचा वापि िितात.

M505 मळू संख्या व सिमळू संख्यांचे वगीििण ओळखतात.

M502 1000 पेक्षा मोठ्या संख्यांवि, स्थाकनि किमती जाणनू घऊेन चाि मलूभतू अंिगकणती किया िितात.

M504 बेिीज, वजाबािी, गणुािाि व भागािाि यांचे अंदाज िितात व कवकवध प्रिािे त्याचा पडताळा घतेात.

M503  प्रमाकणत पद्धत वापरून कदलेल्या संख्येला दसुऱ्या संख्येने भागतात.

M403 2 व 3 अंिी संख्यांचा गणुािाि िितात.

3(8) M518 सयुोग्य कियांचा वापि िरून (बेिीज, वजाबािी, गणुािाि व भागािाि) मोठ्या संख्यांविील किया िितात.

M506 समिूाचा भाग दर्शकवणािी संख्या र्ोधतात.

M507  कदलेल्या अपणूाांिांचा सममलू्य अपणूाांि र्ोधतात व तयाि िितात.

M509 व्यविािी अपणूाांिाचे दर्ांर् अपणूाांिात रूपांति िितात आकण दर्ांर् अपणूाांिाचे रूपांति व्यविािी अपणूाांिात िितात.

M512
मोठ्या भांड्यांच्या आिािमानाचा अंदाज ज्ञात एििांच्या सािाय्याने िितात. जसे- बादलीचे आिािमान तांब्याच्या

आिािमानाच्या 20 पट आि.े

M510 िाटिोन, लघिुोन, कवर्ालिोन यांचे वगीििण िरून िोन िाढतात व त्यांचे िेखाटन िितात.

M514 ितेपूवूशि तयाि िेलेल्या घडणी वापरून घन, वतृ्तकचती व रं्िू तयाि िितात.

M517 परिसिातील  आयतािृती वस्तूंची परिकमती व के्षत्रफळ िाढतात.

7(2) M516 दनंैकदन व्यविािातील कवकवध प्रिािची माकिती गोळा िितात. सािणीरूपात व कचत्रालेखाने दर्शकवतात.

M515 चौिस संख्या व कत्रिोणी संख्या यांचे आिृकतबंध ओळखतात.

M419 गणुािाि व भागािािातील  आिृकतबंध (9 च्या पटीपयांत) ओळखतात.

Question 

No(marks)
Learning Outcome Id Description

1 M501 परिसिातील  1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या संख्या वाचतात व कलकितात.

2 M507 कदलेल्या अपणूाांिांचा सममलू्य अपणूाांि र्ोधतात व तयाि िितात.

3
M511

नेिमीच्या वापिातील लांबी, वजन, धाििता यांच्या एििांचा संबंध जोडतात आकण मोठी एििे छोट्या एििात व  छोटी एििे

मोठ्या एििात रूपांतरित िितात.

4 M510 िाटिोन, लघिुोन, कवर्ालिोन यांचे वगीििण िरून िोन िाढतात व त्यांचे िेखाटन िितात.

5 M408 वतुशळाचे िें द्र, कत्रज्या व व्यास ओळखतात.

Question 

No(marks)
Learning Outcome Id Description

1 M502  1000 पेक्षा मोठ्या संख्यांवि, स्थाकनि किमती जाणनू घऊेन चाि मलूभतू अंिगकणती किया िितात.

2 M501  परिसिातील  1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या संख्या वाचतात व कलकितात.

4 M503 प्रमाकणत पद्धत वापरून कदलेल्या संख्येला दसुऱ्या संख्येने भागतात.

5 M413 मीटिचे सेमी मध्ये आकण सेमीचे मीटि मध्ये रूपांति िितात.
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इयत्त -सह वी    अध्ययन ननष्पत्ती ननह य प्रश्न नवशे्लषण

PRACTICAL (Each que.carries 1 mark)

ORAL  (Each que.carries 1 mark)

M508
3

नाणी, नोटा, लांबी, वजन, धाििता व िालावधी यांच्या मापनातील उदाििणे वा समस्या सोडकवण्यासाठी चाि मलूभतू अंिगकणती

कियांचा वापि िितात.

कदलेले1/2 ,1/4  ,1/5   यांसािखे अपणूाांि दर्मान पद्धतीत व्यक्त िितात. याउलट दर्मान पद्धतीतील अपणूाांि साध्या 

अपणूाांिात व्यक्त िितात.

नेिमीच्या वापिातील लांबी, वजन, धाििता यांच्या एििांचा संबंध जोडतात आकण मोठी एििे छोट्या एििात व  छोटी एििे

मोठ्या एििात रूपांतरित िितात.

नाणी, नोटा, लांबी, वजन, धाििता व िालावधी यांच्या मापनातील उदाििणे वा समस्या सोडकवण्यासाठी चाि मलूभतू अंिगकणती

कियांचा वापि िितात.

कदलेले1/2 ,1/4  ,1/5   यांसािखे अपणूाांि दर्मान पद्धतीत व्यक्त िितात. याउलट दर्मान पद्धतीतील अपणूाांि साध्या 

अपणूाांिात व्यक्त िितात.
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