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सेतू अ यास -उ र चाचणी  
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इय ा- आठवी                                                                                               एकूण गुण- 25 
िव ा य चे नाव -------------------------------------------------------------------------- 
शाळेचे नाव ------------------------------------------------------------------------------ 
(सूचना: आव यकतेनुसार उ र लखेनासाठी  पुरवणी कागद/ वही वापरावी. )  
 

 .1 पुढे िदलेला पिर छेद वाचा व ाचंी उ रे िलही.    

सुषमा वळणदार अ र काढ याचा य न करत होती. मनासारखे अ र येईना. ितने तो कागद 

फाडला, दुसरा घेतला. समाधान होईना. तोही फाडून फेकला. असे िकतीदा तरी िलिहल.े िकती कागद 

चरुगाळले, फाडल,े  फेकल.े शेवटी ितला कंटाळा आला. कागद,पेन ठेवून ती झोपी गेली. खोलीत िजकडे 

ितकडे िवखुरलेले कागदाचे तकुडे! तेच ित या व नात आले व हणाले,”सुषमा, तुझं अ र चांगल आलं 

नाही, याचा राग तू आम यावर का काढलास? शेवटी तुला कागदावरच िलहाव ंलागणार आहे ना!” 

अ) कागदाचा तुकडा सुषमाला काय हणाला?                            1-गणु 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 

आ) सुषमा या व नात येणारा .......................                           1-गुण 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 

.२ सूचने माणे कर.  

अ) ! या िच हाचा वापर क न वा य तयार कर.                                     1-गणु 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

आ) श दाचंे सामा य प िलही.                             1-गुण 

1) गावाला ....................................... 

२) टेबलावर ........................................ 

 

इ) गटात न बसणारा श द ओळख.                 1-गणु 

          आ ही, राजू, मी,  आपण  

गटात न बसणारा श द ....................... 

 

 

 



 

 

ई) हणी पूण कर.              1-गणु 

1) गोगलगाय आिण ...................................................................................  

२) पुढ यास ठेच ........................................................................................ 

 

उ) शरीरा या अवयवावं न तयार होणारे वा चार  िलही.                               1-गणु 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 

ऊ) खालील वा यातील  अधोरेिखत श दाचंा अ यय कार  ओळख.                               २-गणु 

 1) राजूचे घर शाळेसमोर आहे. 

 २) मीना आिण राणी रोज अ यास करतात. 

 ........................................................................................... 

.३  सूचने माणे कर.  

अ) सातवी या पा पु तकातील तुला आवडले या कोण याही एका पाठ कवा किवतेिवषयी  

       मािहती तु या श दातं  सागं.                                                                  २-गुण  

ब) वग तील िशकणे व ऑनलाईन (अ यास) िशकणे यात काय फरक जाणवतो?  तु या श दातं सागं. 

                                                                       २-गुण  

क) मागील वषभरात पा पु तक सोडून तू वाचले या अवातंर(गो टीची पु तके) पु तकापंैकी तुला          

 आवडले या पु तकािवषयी मािहती सागं.                                                       २-गणु 

 उपयोिजत  लखेन 

.४ सूचने माणे कर.  
 अ) ह ी, माकड, ससा  व  मै ी या चार श दापंासून पासून गो ट तयार कर.                       ४-गणु 
........................................................................................... 

........................................................................................... 

ब) संवादलेखन कर.                ४-गणु 

   पाऊस आिण झाड (वृ ) 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

क) सावजिनक िठकाणी लाव यासाठी पाणीबचती या संदभ त सूचना फलक तयार कर.    २-गणु  

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 


