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सराव पत्रिका - 81

कृती - 01
8.1 खालील चित्रातील दिलेल्या वस्तूंची लांबी मोज पट्टीच्या सहाय्याने मोजा.
·

पानाची लांबी मोजा

= ______________ सेंटीमीटर मध्ये

·

= ______________ सेंटीमीटर मध्ये

·

पेन्सिलची लांबी मोजा
मिशांची लांबी मोजा

·

खडू ची लांबी मोजा

= ______________ सेंटीमीटर मध्ये

= ______________ सेंटीमीटर मध्ये

8.2 खालील चित्रातील दिलेल्या वस्तूंची लांबी मोज पट्टीच्या सहाय्याने मोजा
• खोट रबरची लांबी= ________ cm
• भेंडीची लांबी =________ cm
• गाजराची लांबी =________ cm
• माशाची लांबी =________ cm
• सोललेल्या कणसाची लाबं ी =________ cm
• आईस्क्रीम ची लांबी = ________ cm
1

सराव पत्रिका - 82
8.3 खालील दिलेल्या लेसच्या मोजमाप सोडून उरलेल्या लेसला रंगवा
5 cm
9 cm
11 cm
8 cm
13 cm
7 cm
10 cm
8.4 खलील दिलेल्या मापाची रेषा काढा
6 cm
5 cm
4 cm
12 cm
8 cm
2

सराव पत्रिका - 83
8.5 तुमच्या सहकाऱ्या चे अंग मोजा व कोष्टकामध्ये लिहा (सेंटीमीटर मध्ये).
शरीराचे भाग

सहकारी -1

सहकारी -2

सहकारी -3

अंगठा
नाक
कान
पाय
8.6 खालील दिलेल्या अंदाजे 1 cm लांबीच्या वस्तुला  करा ,त्यापेक्षा जास्त  करा .

पेन्सिलची जाडी

चावीची लांबी

इज
ं ेक्शन ची लांबी

मधमाशी

मुंगी

चाकुची लांबी

क्लीप पेपरची
लांबी

हुकाची लांबी

माचीस च्या
काडीची लांबी

बटन

8.7 खालील दिलेली मोज पट्टी पहा.

एकंदरीत ज्याची लांबी 100 cm आहे त्याला 1 मीटर असे म्हणतात म्हणनू 100 cm = 1m
3

सराव पत्रिका - 84

कृती - 02
8.8 तुमच्या वर्गातील वस्तूंचे निरीक्षण करा 1 m पेक्षा जास्त असेल तर  अशी खुण करा
कमी असेल तर अशी  खुण करा.
वस्तू

1 मीटर पेक्षा जास्त

1 मीटर पेक्षा कमी

दरवाज्याच्या बाजू

बोर्डच्या बाजू

टेबलची लांबी

खिडकीच्या बाजू

8.9 तुमच्या मित्राची उंची मोजा व खालील कोष्टकामध्ये लिहा
मित्राचे नाव

O‘wZ

1 m पेक्षा जास्त
1 m पेक्षा कमी
1 m शी समान

1 m पेक्षा जास्त

4

1 m पेक्षा किती जास्त
1 m पेक्षा किती कमी

6 cm

सराव पत्रिका - 85
8.10 खालील दिलेल्यापैकी माप कश्यामध्ये मोजू शकतो त्याला  करा.
मोजण्यासाठी
सेंटीमीटर मध्ये (cm)
मीटर मध्ये (m)
खेळाच्या मैदानाची लांबी
शाळे च्या पिशवीची लांबी
ध्वज स्तंभाचे उंची
के साची लांबी
बसची लांबी
पेन्सिलची लांबी
नारळाच्या झाडाची उंची
वर्गाची रुंदी
टूथब्रश ची लांबी
मोबाईलची लांबी
शाळे च्या कम्पाउंड ची लांबी

8.11 खालील चित्रे पहा जास्त वजनाच्या वस्तूंना  करा .

वरील वस्तू काही खाली आहेत खी वार आहेत कारण सांगून तुमचा अभिप्राय लिहा .
5

सराव पत्रिका - 86

कृती - 03
8.12 खालील चित्रामधील विविध वस्तूंचे वजनाचे निरीक्षण करून उत्तरे सांगा

वरील चित्रातील तराजू पहा व उत्तरे लिहा
• 1 kg पेक्षा जास्त वजन असणाऱ्या वस्तू कोण कोणत्या?
______________________________________________________________
• 1 kg पेक्षा कमी वजन असणाऱ्या वस्तू कोण कोणत्या ?
______________________________________________________________
• 1 kg शी समान वजन असणाऱ्या वस्तू कोण कोणत्या ?
______________________________________________________________
6

सराव पत्रिका - 87
8.13 खालील पैकी अंदाजे 1kg पेक्षा जास्त वजन अशी खुण  करा, त्यापेक्षा कमी
असणारयाना अशी खुण  करा. त्यांच तराजूच्या सहाय्याने वजन करा
विटा

चपलाची एक जोडी

फणस
कंगवा

मोबाईल

तांदळाची पिशवी

भोपळा

पेन्सिल
7

सराव पत्रिका - 88

कृती - 04
8.14 खालील दिलेल्या तराजूचे निरीक्षण करा. (kg- किलोग्रॅम, g-ग्रॅम)

हे पहा 1 kg = 500 g + 500 g = 1000 g पहा
खालील तराजू पहा व रिकाम्या जागा भरा.
1 kg = ____ g + ____ g
+____ g + ____ g +____

1 kg = ____ g + ____ g
+____ g + ____ g

1 kg = ____ g + ____ g
+____ g

1 kg = ____ g + ____ g
+____ g + ____ g +____
g + ____ g + ____ g + ____ g

1kg पेक्षा कमी असणाऱ्या वस्तूंचे g मध्ये रुपांतर करा.
8

सराव पत्रिका - 89
8.15 खालील वस्तूंची वजने कोणत्या मापनमध्ये मोजली जातात त्या रकान्याला अशी 
खुण करा
मापन करण्याऱ्या वस्तू
सोन्याची कर्णफुले
भाताचे पोते
पाने
शाम्पू
उसाचा भारा
मक्याचे वजन
पोस्ट पाकीट
मोहरी
लॉरी
सिमेंट पोते
पैंजण
पुस्तक

किलोग्रम मध्ये (kg)

8.16 खालील दिलेल्या तराजु पहा व दिलेल्या वस्तूंची वजन लिहा.

9

ग्रम मध्ये (g)

सराव पत्रिका - 90
8.17 खालील तराजू पहा व दिलेल्या वस्तूंचे वजन लिहा.

कृती - 05
8.18 खालील जास्त पाणी मावणाऱ्या निरीक्षण करून त्यांना गोल करा .

10

सराव पत्रिका - 91
8.19 खालील दिलेल्या कोणत्या भांड्यामध्ये जास्त पाणी मावते ते बघा  करा.

8.20 खालील दिलेल्या चित्रातील जास्त पाणी असणाऱ्या बाटलीपासनू ते कमी पाणी
असणाऱ्या बाटली पर्यंत चा उतरता क्रम लावा.

8.21 खालील वस्तू मध्ये किती पाणी मावते पहा व उत्तर लिहा
ह्या मध्ये किती पाणी मावू शकते

1 लिटर पेक्षा जास्त

1 लिटर

1 लिटर पेक्षा कमी

1 लिटर पेक्षा जास्त पाणी मावणाऱ्या वस्तूंना गोल करा
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सराव पत्रिका - 92
8.22 खालील दिलेल्या चित्रातील पाण्याचे प्रमाण पहा व मोकळ्या जागा भरा

कृती - 06
8.23 खालील दिलेल्या वस्तूमधील प्रमान नुसार रंग भरा .

पहा : 1 लिटर म्हणजे 1000 मिलीलीटर अथवा 1 l म्हणजे 1000 ml
12

सराव पत्रिका - 93
8.24 खालील कोष्टक पहा व रिकाम्या जागा भरा.
500ml + _________ml

1 litre

_______ml + ______ml + 250 ml

1 litre

_______ml + _______ml

700ml

2 litre + 250 ml + ________ml

2 litre 300 ml

3litre

____litre + 500ml + 500ml

2000ml

_____Litre

1500 ml + 1500 ml

_____Litre

8.25 खालील वस्तूमधील प्रमाण पहा व  करा.
प्रमाण असणाऱ्या
वस्तुंचे चित्र

नाव

लीटरमध्ये (l)

एक कप चहा
पाण्याची टाकी
एक चमचा
औषधाचा
डिझेलचा ड्रम

गम ट्यूब
13

मिली लीटरमध्ये
(ml)

सराव पत्रिका - 94
8.26 मी आणि माझे अध्ययन (आतापर्यंत शिकलेले स्व अवलोकन के ले )
1) 5 cm लांबीची रेषा काढा
2) तराजू पहा व वजन लिहा

1 kg = ____ g + ____ g +____ g + ____ g +____

___________

3) खालील कोष्टक पाहून रिकाम्या जागा भरा .
3litre

____litre + 500ml + 500ml

2000ml

_____Litre

1500 ml + 1500 ml

_____Litre

मौल्य मापन स्तर (माझे अध्ययन कसे झाले?  करा)
अध्ययन फल

स्तर -1

स्तर -2

स्तर -3

स्तर -4

लांबी, वजन व
आकार यांच्या
एककांचा (m,
cm, kg, g,
l, ml)उपयोग
करणे

नमूद के लेल्या
वस्तूंची
लांबी, वजन
आकारांचे
प्रमाण वाचणे

वस्तुंच्या
वजन, लांबी
व आकाराची
एककांचा
उपयोग करणे

कोणत्या वस्तूंचे
लांबी, वजन,
आकार (m,
cm, kg, g, l,
ml) मोजतात

कोणत्या वस्तूंचे लांबी,
वजन, आकार (m, cm,
kg, g, l, ml) मोजतात
व त्या मधील सबं ंध
व त्यांचे एकक यांचा
उपयोग समजून घेणे

माझ्या अध्ययनाला शिक्षकांचा अभिप्राय

दिनांक :

शिक्षकांची सही
14

9. अध्ययन फल: कॅ लेंडरमधील दिवस आणि तारीख यावर आधारित उदाहरणे सोडवतात. घड्याळातीलवेळ, तास मिनीटामध्ये वाचतात.am आणिpm
मध्ये व्यक्त करतात. २४ तासाच्याघड्याळाचे १२ तासाच्या घड्याळामध्ये संबंध व्यक्त करतात.

सराव पत्रिका - 95

कृती - 01
तमु चा जन्म दिनांक कोणती? तमु च्या मित्राच्या जन्म तारखेच्या चर्चा करा ?कोण कोणाची जन्म तारीख
एकच महिन्यात येते ?
9.1 खालील कॅलेंडर चे निरीक्षण करून प्रश्नांची उत्तरे लिहा
•
•
•
•
•
•

शक्र
ु वारच्या अगोदर चा दिवस _________
एका आठवड्याचे दिवस कोणते? ________
आज सोमवार असेल उद्या कोणता दिवस? _______
आज बधु वार असेल तर परवा कोणता दिवस? _______
शनिवारच्या नंतरचा दिवस कोणता? ________
बधु वारच्या अगोदरच दिवस कोणता ______

9.2 खालील कॅलेंडर मधील तारखा घालून पूर्ण करा व खालील प्रश्नाची उत्तरे द्या

डिसेंबर - 2022 मध्ये किती दिवस? __________
एप्रिल - 2023 मध्ये किती दिवस? ___________
डिसेंबर - 2022मध्ये येणाऱ्या रविवारांची तारीख लिहा ________________
एप्रिल - 2023 मध्ये येणाऱ्या रविवारांची तारीख लिहा_______________
डिसेंबर - 2022 मध्ये येणाऱ्य तिसऱ्या शनिवारची तारीख लिहा ____________
एप्रिल - 2023 मध्ये येणाऱ्य दसु ऱ्या शनिवारची तारीख लिहा __________
2022 च्या डिसेंबर 25ला येणारा सण कोणता? ____________
एप्रिल -2023 मध्ये येणाऱ्या बधु वारची तारीख __________
13 डिसेंबर 2022ला कोणता दिवस येतो___________
15 एप्रिल 2023 कोणता दिवस येतो ___________
डिसेंबर 2022 ला तिसऱ्या दिवसाची तारीख _____________
15

कृती - 02
सराव पत्रिका - 96
9.3 खालील 2022 च्या सालातील कॅलेंडर निरीक्षण करून प्रश्नांची उत्तरे लिहा
2022 च्या कॅलेंडर

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

एका वर्षाला किती महिने असतात? __________
30 दिवसाचे महिने कोणते? ____________
31 दिवसाचे महिने किती व कोणते __________
कोणता महिना 30 अथवा 31 दिवसाचा नाही तो महिना किती दिवसाचा असतो ? _________
ऑगस्ट नंतर येणारा महिना कोणता? ___________
उन्हाळी सट्ु टी कोणत्या महिन्यात दिली जाते? ___________
डिसेंबर नंतर येणारा महिना कोणता? _________
ऑगस्ट 15 ला साजरा करण्यात येणारा स्वातंत्र दिन कोणत्या दिवशी येतो? ________
ऑक्टोंबर 2 ला साजरी करण्यात येणारी गांधी जयंती कोणत्या दिवशी येते? _________
1 जानेवारी 2023 ला कोणता दिवस येतो ? _________
1 जनु 2022 ला कोणता दिवस येतो ? __________
31 डिसेंबर 2021 ला कोणता दिवस येतो? ________
16

सराव पत्रिका - 97
9.4 खालील दिलेल्या 2023 तील सप्टें बर आणि ऑक्टोंबर महिन्याचे कॅलेंडर चे निरीक्षण
करुन प्रश्नाची उत्तरे लिहा.

•
•
•
•
•
•
•
9.5

शिक्षक दिन कोणत्या दिवशी येतो_________
सप्टेंबर 27 ला कोणता सण साजरा करतात __________
2023 मध्ये विजया दशमी कोणत्या तारखेला येते __________
2023 ला गांधी जंयती कोणत्या दिवशी येते ? __________
सप्टेंबर 15 ला कोणता दिवस साजरा करतात ? ________
2023 मध्ये ईद मीलाद कोणत्या महिन्यात येतो? ___________
वाल्मिकी जयंती ..... तारखेला येते _________
सरु भि नी 2023 मधील प्रमुख दिवस लिहून दिले त्याचे निरीक्षण करून त्याचे महिनावार
प्रमाणे जोड्या जुळवा.

क्र.सं
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

प्रमुख दिन
परिसर दिन
बाल दिन
शिक्षक दिन
गणराज्योसत्व
विज्ञान दिन
गणित दिन
कामगार दिवस
कन्नड राज्योसत्व
जागतिक महिला दिन
मानव हक्क दिन
मकर संक्रांत

दिनांक व महीना
जनू -5
नोव्हेंबर -14
सप्टेंबर -5
जानेवारी -26
फे ब्वरु ारी -28
डिसेंबर -22
मे -1
नोव्हेंबर -1
मार्च -8
डिसेंबर-10
जानेवारी -14
17

क्र.सं
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

प्रमुख दिन

दिनांक व महीना

परिसर दिन
बाल दिन
शिक्षक दिन
गणराज्योसत्व
विज्ञान दिन
गणित दिन
कामगार दिवस
कन्नड राज्योसत्व
जागतिक महिला दिन
मानव हक्क दिन
मकर संक्रांत

जनू -5
नोव्हेंबर -14
सप्टेंबर -5
जानेवारी -26
फे ब्वरु ारी -28
डिसेंबर -22
मे -1
नोव्हेंबर -1
मार्च -8
डिसेंबर-10
जानेवारी -14

9.6 खालील चार मुलांची जन्म तारखेचे निरीक्षण करून प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
मुलांची नावे

जन्म दिनांक

प्रतिमा

10 जल
ु ै 2009

सविता

30 ऑक्टों बर 2009

सरु े श

2 जानेवारी 2009

जलील

12 मे 2009

• सर्वजनाचा कोणत्या वर्षी जन्म झाला ? ________
• सरु े श चा कोणत्या महिन्यात जन्म झाला ? _______
• चार पैकी कोणाचे वय जास्त आहे ? _________
• जलील चा सविता नंतर अदं ाजे किती महिन्या नंतर जन्म झाला ? ______
9.7 खालीली दिनांकाच्या लिहिण्याच्या पद्धती चे निरीक्षण करून प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
तारीख कशी लिहावी?
05/12/2021हे DD/MM/YY पद्धतीनी तारीख लिहावे.
DD म्हणजे दिनांक, MM म्हणजे महिना, YY म्हणजे वर्ष
याचा अर्थ 5 डिसेंबर 2021

•
•
•
•

9 जनू 2021 DD/MM/YY ह्या पद्धतीमध्ये असे लिहिणार ________________
23 ऑगस्ट 2022 DD/MM/YY ह्या पद्धतीमध्ये असे लिहिणार _______________
15 एप्रिल 1996 DD/MM/YY ह्या पद्धतीमध्ये असे लिहिणार _____________
8 नोव्हेंबर 1989 DD/MM/YY ह्या पद्धतीमध्ये असे लिहिणार ______________
18

सराव पत्रिका - 98

कृती - 03
9.8 समु ा चे प्रतिदिनाचे दैनंदिन काम चे घड्याळा मध्ये निरीक्षण करून रिकाम्या जागा भरा
समु ा सकाळी 7 वाजता उठते
समु ा सकाळी 8 वाजता आंघोळ करते
समु ा सकाळी 9वाजता न्याहारी करते
समु ा सकाळी 10 वाजता शाळे ला जाते
समु ा दुपारी _______ वाजता दुपारचे जेवण जेवते
समु ा सायंकाळी _______वाजता चा पिते
समु ा सायंकाळी_______वाजता बाहेर खेळायला जाते
समु ा सांयकाळी _______ वाजता अभ्यासासाठी बसते
समु ा रात्री 9 वाजता जेवण करते
समु ा रात्री ______ वाजता झोपते
19

सराव पत्रिका - 99
9.9 तुमच्या भिंतीवरील घड्याळा शी खालील घड्याळ्याची तुलना करून खालील प्रश्नांची
उत्तरे द्या
घड्याळाला कीती काटे आहेत? __________
दोन्ही काट्यांची लांबी सारखीच आहे का? _______
कोणता काटा वेगांनी फिरतो? _________
कोणता काटा सावकाश फिरतो? _________
9.10 खालील घड्याळ्याचे निरीक्षण करून रिकाम्या जागा भरा

9.11 खालील घड्याळ्यातील वेळेचे निरीक्षण करून प्रश्नांची उत्तरे द्या व मोकळ्या जागा भरा
इथे मोठा काटा12 इथे मोठा काटा 1 जवळ इथे मोठा काटा 2 च्या
जवळ असल्याचे पहा
असल्याचे पहा
जवळ असल्याचे पहा

इथे मोठा काटा 4 च्या
जवळ असल्याचे पहा

9 वाजले

9 वाजून 05 मिनिटे

9 वाजून 10 मिनिटे

__वाजून __मिनिटे

__वाजून __मिनिटे

__वाजून __मिनिटे

__वाजून __मिनिटे

__वाजून __मिनिटे

20

•
•
•

घड्याळातील मोठा काट्याने एकफे री पर्णू के ल्या वर किती मिनिट होतात _________
घड्याळातील मोठा काट्याने अर्धी फे री पर्णू के ल्या वर किती मिनिट होतात ________

•

घड्याळातील मोठा काट्याने सव्वा फे री पर्णू के ल्यावर किती मिनिटे होतात _____
घड्याळातील मोठा काट्याने एक फे री पर्णू के ल्यावर लहान काटा कसा फिरतो ______
________________________________________________________

•

एका तासाचे किती मिनिट? _________

9.12 खालील घड्याळांचे निरीक्षण करून वेळ लिहा

____वाजनू __मिनट

____वाजनू __मिनट

____वाजनू __मिनट

____वाजनू __मिनट

______वाजनू __मिनट

_____वाजनू __मिनट

____वाजनू __मिनट

____वाजनू __मिनट

8वाजनू 10मिनिट

11वाजनू 15मिनिट

9.13 खालील वेळ बघून घड्याळ रचा
6 वाजनू 20मिनिट

2 वाजनू 35मिनिट

21

सराव पत्रिका - 100

कृती - 04

9.14	हुब्बळीहून बेंगळूरु कडे जाणाऱ्या रेल्वे गाड्याचा वेळा पत्रक खालील कोष्टकमध्ये दिलेला
आहे याचा अर्थ समजनू घेवनू पक
ं ज याप्रमाणे लिहित आहे हे वाचनू प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
हुब्बळी हून निघण्याची वेळ

पंकज नी लिहिलेली वेळ
(बदली) पद्धत

वास्को द गामा एक्सप्रेस

3:00 वाजता

सकाळी 3:00 वाजता

सिद्द गगं ा सपु र फास्ट एक्सप्रेस

6:00 वाजता

सकाळी 6:00 वाजता

विश्व मानव एक्सप्रेस

9:00 वाजता

सकाळी 9:00 वाजता

हुब्बळी-यशवंतपरू एक्सप्रेस

11:00 वाजता

सकाळी 11:00 वाजता

जनशताब्दी एक्सप्रेस

13:00 वाजता

दपु ारी 1:00 वाजता

यस यस यस हुब्बळी एक्सप्रेस

15:00 वाजता

दपु ारी 3:00 वाजता

हपं ी एक्सप्रेस

18:00 वाजता

सायंकाळी 6:00 वाजता

संपर्क क्रांती एक्सप्रेस

21:00 वाजता

रात्री 9:00 वाजता

गोलघमु ट एक्सप्रेस

23:00 वाजता

रात्री 11:00 वाजता

रेल्वे गाड्यांची नावे

•
•
•
•
•
•

रे ल्वे सटु ण्याची वेळ 13 वाजता म्हणजे दपु ारी किती वाजता? ________
रे ल्वे सटु ण्याची वेळ 14 वाजता म्हणजे दपु ारी किती वाजता? ________
रे ल्वे सटु ण्याची वेळ 17 वाजता म्हणजे सायंकाळी किती वाजता? ________
रे ल्वे सटु ण्याची वेळ 20 वाजता म्हणजे रात्री किती वाजता? ________
19वाजता म्हणजे किती वाजता ___________
2 वाजता म्हणजे किती वाजता ____________

रेल्वे निघण्याची वेळ 24तासाच्या घड्याळ्याच्या स्वरुपात दाखविण्याच्या पद्धतीला काय म्हणतात ?
पंकजने सांगितलेल्या 12 तासाच्या घड्याळाच्या स्वरुपात दाखविण्याच्या पद्धतीला काय म्हणतात ?

9.15 खालील दिलेल्या 12 तासाच्या घड्याळातील वेळेचे 24 तासाच्या वेळेमध्ये लिहा.
24 तासाच्या घड्याळाची वेळ
12 तासाच्या घड्याळाची वेळ
दुपारी 2:30 वाजता
22

रात्री 10:30
दुपारी 1:30
सायंकाळी 5:15
रात्री 9:45
पहाटे 2:30
दुपारी 4:20
पहाटे 4:05
रात्री 11:55
9.16 कचेरीतील कामाच
ं ी वेळ खालील कोष्टकमध्ये दिलेली आहे निरीक्षण करून प्रश्नांची उत्तरे लिहा
दिवस

वेळ

सोमवार

10:00 am ते 5:00 pm पर्यंत

मंगळवार

10:00 amते 5:00 pm पर्यंत

बुधवार

09:00 am ते 3:00 pm पर्यंत

गुरुवार

10:00 am ते 5:00 pm पर्यंत

शुक्रवार

10:00 am ते 5:00 pm पर्यंत

शनिवार

09:00 am ते 1:00 pm पर्यंत

•
•
•
•
•
•
•
•
•

इथे am म्हणजे दिवसातील कोणती वेळ? ______________
इथे pm म्हणजे दिवसातील कोणती वेळ? ______________
सकाळी 10:00 वाजता म्हणजे _____ (am/pm)
दपु ारी 3:40 वाजता म्हणजे ______ (am/pm)
पहाटे 6:00 वाजता म्हणजे ______ (am/pm)
सायंकाळी 5:30 वाजता म्हणजे ______ (am/pm)
रात्री 9:00 वाजता म्हणजे _______ (am/pm)
11:30 _________ (am/pm)
पहाटे 2:00 म्हणजे ________ (am/pm)
23

Am म्हणजे anti meridian , pm म्हणजे post meridian
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9.17 खालील दिलेल्या क्रियेमध्ये (am/pm) टिक  करा
• शालिनी 9:00 (am/pm) ला झोपते
• रमेश 5:00 (am/pm) ला जोग्गिंग साठी जातो
• रजनी 11:00 (am/pm) वाचन करत होती
• निरंजन 9:00 (am/pm) आहार खातो
• स्वाती 2:00 (am/pm) भर उन्हात खेळायला गेली
• हरीश 1:00 (am/pm) समु ारात स्वप्नातनू जागा झाला.
पाठ्य पुस्तक भाग - 2 वरील पान क्र 79, 85 व 88 वर दिलेली गणिते तुमच्या घरातील मोठ्या
भावंडाची मदत घेवून तुमच्या वहीवर सोडवा व तुमच्या शिक्षकाला दाखवा (आवश्यकता
असल्यास तुमच्या शिक्षकाची मदत घ्या )

9.18 मी व माझे अध्ययन (आतापर्यंत शिकलेले स्व अवलोकन करा )
1. खालील कॅलेंडर चे निरीक्षण करा व प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

1.
2.
3.
4.

जनू महिन्यात पाच दिवस येणारे वार कोणते? _______________
बधु वार कोणत्या तारखेला येतो? ___________________
तारिखला कोणता दिवस येतो ______________
चार दिवस येणारे वार _______________
24

2. खालील दिलेल्या प्रक्रियेमध्ये (am/pm) टिक  करा.
1.	दिश 8:00 (am/pm) ला न्याहारी करत होता
2. मधु 10:00 (am/pm) ला झोपी गेली
3.

घड्याळात कोणता वेळ दर्शविला आहे _________

4.

11:30 हि वेळ घड्याळात दाखवा

5. कोष्टक पर्णू करा
12 वाजता दाखवणारे घड्याळाचे
उदाहरण

24 वाजता दाखवणारे घड्याळाचे
उदाहरण

दुपारी 2:30 वाजता
सधं ्याकाळी 6:30
मौल्यमापन स्तर (माझे अध्ययन कसे झाले ?  करा )
अध्ययन फळ

स्तर-1

स्तर-2

स्तर-3

स्तर-4

कॅलेंडर मधील दिनांक
व वार व्यवस्थित रित्या
सांगणे. घड्याळातील
तास व मिनिट ओळखणे
am व pm मध्ये व्यक्त
करणे 24 तासाच्या
घड्याळाचे 12
तासाच्या घड्याळा मध्ये
तुलना करा

वार व
तारखेचा
अर्थ
समजून
घेवू

वार व तारखेचा
अर्थ समजून घेवू
व वेळ तसा मध्ये
सांगू शकाल.

वार व तारखे
सह महिनाचा
अर्थ समजून
घेवू व वेळ am/
pm मध्ये व्यक्त
करा.

वार व तारखे सह महिनाचा
त्याच बरोबर वर्षाचा
सपं ूर्णपणे अर्थ समजून घेणे
वेळ am/pm मध्ये सांगणे
आणि 24 तासाशी तुलना
करणे.

माझ्या अध्यायानाबद्दल शिक्षकाचे अभिप्राय

दिनांक :	शिक्षीकाची सही
25

10) 3D आणि 2D आकृतींची नावे सांगतील.(घनायत,घन ,वतृ चित्ती गोलशंकू आयत चौरस
त्रिकोण आणि वर्तुळ ) दैनदिन जीवनामध्ये दिसणाऱ्या 3D आणि 2Dआकृत्यांची तुलना करतील .

सराव पत्रिका - 102

कृती - 01
मुलानो तुम्ही रोज अनेक वस्तू बघता
10.1 एकच आकार असणाऱ्या चित्रांचा गट करून नावे लिहा

सटु के स

गाजर

टें ट

26

फासा

सफरचंद

सराव पत्रिका - 103
10.2 वस्तूंच्या आकार प्रमाने आकृती जोडा

27

सराव पत्रिका - 104

कृती - 02
10.3	बिंदुच्या सहाय्याने आकृती तयार करा

घना यत

तुमच्या घरात
असणाऱ्या या सारख्या
वस्तू आठवा.

घन

वत्त
ृ

वर्तुळ

शंकू

28

सराव पत्रिका - 105
10.4 खालील दिलेल्या वस्तू प्रमाणे दिसणाऱ्या आकृतींची नावे लिहून रचना करा.
वस्तू

आकृतीचे नाव

गोल

घन

29

आकृतीची रचना

सराव पत्रिका - 106

कृती - 03
10.5	वस्तूंच्या सावलीशी त्याच्या जोड्या जुळवा
बिंदू जोडून आकृतीची रचना करून नावे लिहा

कृती - 04
10.6 खालील वस्तू पाहून आकृतीची नावे सांगा




बस _______ आकृती आहे .
बसचा समोरील भाग _______ आकृतीचा आहे
बसच्या चाकाची आकृती _______



हेल्मट चा आकार _______ आकृतीप्रमाणे दिसतो





कुकरचा आकार _______ आकृतीप्रमाणे दिसतो .
कुकरच्या झाकणाचा आकार _______ आकृती प्रमाणे आहे
कुकरच्या तळभागाची आकृती _______




ख्रिसमसच्या झाडाची _______ आकृती प्रमाणे दिसते
ख्रिसमसच्या झाडाच्या आकृतीला ट्रे स पेपरनी ट्रे स के ल्यावर
_______ आकृती मिळते




पुस्तकाचा आकार _______ आकृती प्रमाणे आहे
पुस्तकाला ट्रे स के ल्यावर _______ आकृती मिळते
30

सराव पत्रिका - 107
10.7 आकृतीं शी जुळणाऱ्या वस्तूंना रेषेच्या सहय्याने जोडा

पाठ्य पुस्तक127 व 128वर दिलेली गणिते तुमच्या घरातील मोठ्या भावंडाची मदत घेवून तुमच्या
वहीवर सोडवा व तुमच्या शिक्षकाला दाखवा (आवश्यकता असल्यास तुमच्या शिक्षकाची मदत घ्या)

कृती - 05
10.8 सच
ु णे प्रमाणे चित्रांना रंग भरून चित्रांची सख
ं ्या लिहा.
वर्तुळ –गुलाबी
चौकोन –निळा
त्रिकोण –पिवळा
आयत –के सरी
31

वर्तुळाची सख
ं ्या _______
चौकोनाची सख
ं ्या _______
त्रिकोणाची सख
ं ्या_______
आयाता ची सख
ं ्या _______
10.9 दिलेल्या वाक्या समोर चित्र रचा व रंग भरा









कागदाच्या मध्यभागी एक मोठा आयत तयार
करा .
आयताच्या वरच्या बाजूला एक मोठा
त्रिकोण तयार करा
त्रिकोणाच्या मध्यभागी एक वर्तुळ काढा .
आयताच्या डाव्या बाजूला एक चौरस तयार
करा .
चौकोनाच्या मध्यवरून आयताच्या खालील
बाजूला दिसणारा आणखी एक आयत रचा.

पहा
आकृत्या

त्रिमितीय आकृत्या

द्विमितीय आकृत्या

घनायत, घन, वत्तचि
ृ ती, शंकू, दडं गोल

32

आयत, चौरस, त्रिकोण, वर्तुळ

सराव पत्रिका - 108
10.10 दिलेल्या आकृतीतील तत्सम वस्तूंची नावे सांगा :घनाकृती

घनायत

वतृ चित्ती

शंकू

गोल

फासा
भूमिती बॉक्स
पाण्याची
बाटली
वाढदिवसाची
टोपी
गोळी
10.11 कोडे सोडवा :1) मला चौकाकार बॉक्स मध्ये बंदिस्त करतात गोलाकर शिजवतात
त्रीकोणाकारा मध्ये खातात तर ओळख मी कोण ?
2) मला पिका पासनू रचतात
3) मला डस्टर ठे वनू ट्रेस करतात
10.12 त्रिकोणाची सख
ं ्या मोजून लिहू शकता का?

सचू ना :- 3 पेक्षा जास्त त्रिकोण
10.13 इथे आयताची सख
ं ्या किती आहे ?

सचू ना :- 6 पेक्षा जास्त त्रिकोण
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10.14 मी व माझे अध्ययन (आतापर्यंत अध्ययन के लेले मी स्व अवलोकन करीन)
1) कोष्टक पाहून रिकाम्या जगा भरा.
वस्तू

आकृतीचे नाव

आकृतीची रचना

घनायत

शंकू
2) पुढील आकृती रचा.
आयत
चौरस

त्रिकोण

वर्तुळ

मौल्य मापनाचा स्तर (माझे अध्ययन कसे झाले ?  करा )
अध्ययन फल

स्तर - 1

स्तर - 2

स्तर - 3

स्तर - 4

3D आणि 2D आकृती
मध्ये नाव देतील (घनायत,
घन, वत्त
ृ चीती दडं गोल
शंकू आयत चौरस, त्रिकोण
वर्तुळ)दैनदिन जीवनातील
दिसनू येणाऱ्या आकृत्या
3D आणि 2D तुलना
करतील.

काही
आकृतीं
चीनावे
सांगतील.

2D आणि
3D
आकृत्याच
निरीक्षण
करून
रचतील

2D आणि
3Dआकृत्याच
निरीक्षण करून
रचतील आणि
नावे सांगतील.

दैनदिन जीवनातील
दिसनू येणाऱ्या
आकृत्या 3D आणि
2D तुलना करतील.
नावे सांगतील.

माझ्या अध्यायानाब्द्द्ल बद्दल शिक्षकाचा अभिप्राय

दिनांक :
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शिक्षिकाची सही

11) दिलेल्या रचनेचा सरळ आकृतीमध्ये आणि सख
ं ्ये मध्ये विस्तार करा .

सराव पत्रिका - 109

कृती - 01
11.1 मनू आणि बनू आई सोबत दुकानात जावून सतरंजी पहिली



सतरंजीच्या कोपऱ्यावरील आकृती ओळखनू सांगितली काय?



कोणत्यातरी आकृतीमध्ये समान आकृतींची पनु रावत्ृ ती झाली आहे का ?



कोणत्या आकृतीची पनु रावत्ृ ती झाली हे ओळखनू सांगा
चौरस
वर्तुळ



सतरंजी वरील असलेल्या आकृत्या
सतरंजीच्या वरील भागावरील आकृती ओळखनू काढा






सतरंजीच्या मध्यभागावरील आकृती _________ आणि त्यांची संख्या ______
अशाच प्रकारे तमु च्या घरात असलेल्या साडी /शालू कांबल्याचे निरीक्षण करून आकृ ती
काढण्याचा प्रयत्न करा.

35

सराव पत्रिका - 110
11.2 छोटूने शालीचा काही भाग खाऊन टाकला. चित्र ओळखून त्या आकृतीला जुळणाऱ्या
भागाला गोल करा

36

सराव पत्रिका - 111
11.3	योग्य चित्र निवडून आकृती पूर्ण करा व योग्य चित्राला  करा

37

सराव पत्रिका - 112
11.4 रचना पूर्ण करा

38

सराव पत्रिका - 113
11.5 ओळखून पूर्ण करा

39

सराव पत्रिका - 114
11.6 आकृती ओळखून रिकामी जागी चित्र पूर्ण करा

40

सराव पत्रिका - 115
11.7 खालील अंकांना दिलेल्या रंगानुसार दिलेल्या चित्रांच्या अंकांना रंग भरा

41

सराव पत्रिका - 116
11.8 खालील अंकांचे निरीक्षण करून पुढील सख
ं ्या भरा:2

4

6

8

1

3

5

7

15

20

25

30

50

48

46

44

500

490

480

1000

2000

3000

23

26

29

32

5050

5045

5040

5035

7

14

21

28

7300

7400

7500

10

35

38

35
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सराव पत्रिका - 117

कृती - 03
11.9 खालील सख
ं ्यांचे निरीक्षण करून रिकामी जागी योग्य सख
ं ्या भरा :-

43

सराव पत्रिका - 118

कृती - 04
11.10 स्वतःच्या मनाची चित्रे काढा :-

11.11 रचना पूर्ण करा:-

पाठ्य पुस्तक भाग -2 मध्ये पान नं100, 119, 120 व 121 वर दिलेली गणिते तुमच्या घरातील
मोठ्या भावंडाची मदत घेवून तुमच्या वहीवर सोडवा व तुमच्या शिक्षकाला दाखवा (आवश्यकता असल्यास तुमच्या शिक्षकाची मदत घ्या )
44

सराव पत्रिका - 119
11.12 मी आणि माझे अध्ययन (माझे स्व अवलोकन )
खालील आकृतींचा विस्तार करा:
1.
2.
3.
4.

6
78
555
9000

8
79
560

10

20
85
590
2000

565
7000

मौल्यामापन स्तर (माझे अध्ययन कसे झाले ?  करा )
अध्ययन फल

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

सरळ आकृतीमधील सख
ं ्यांचा
विस्तार करू
शकतोÄ.

कांही आकृती
मात्र विस्तार
करू शकतो

रचनेची पुनरावत्
ृ ती आणि
विकसित
आकृती
मध्ये विस्तार
करतील का

रचनेची पुनरावत्
ृ ती
आणि विकसित
आकृती मध्ये
विस्तार करतील का
आणि सख
ं ्ये मध्ये
विस्तार करतील का

रचनेची पुनरावत्
ृ ती आणि
विकसित आकृती मध्ये
विस्तार करतील का आणि
सख
ं ्ये मध्ये विस्तार करतील
का व फिरत्या आकृतीमध्ये
विस्तार करतील का .

माझ्या अध्य्यानाबाद्द्ल शिक्षकाचा अभिप्राय

दिनांक :
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शिक्षिकाची सही

12) सख
ं ्यारेषेच्या साहय्याने स्तंभा लेख, चित्रलेख समजून घ्या, विश्ले षण करा आणि
अनुमान काढा
सराव पत्रिका - 120

कृती - 01
12.1 चित्रातील आकृती मोजून लिहा

12.2 हीमळच्या वाढदिवसादिवशी त्याला मिळालेल्या भेट वस्तूंचे निरीक्षण करून मोजा व
त्यांच्या समोर कोष्टका मध्ये  चिन्हे भरा 1 भेट वस्तू = 1 

भेटवस्तू

चांदण्या 

हार
पेन्सिल
46

पस्त
ु क
रंगपेट्या
टेडी बेअर
चाँकलेट

कृती - 02
12.3 फळांचा तक्ता बघनू प्रश्नाची उत्तरे लिहा:= 2 फळे

फळे

किती

		



सर्वात जास्त असलेल्या फळाला  करा

47

सर्वात कमी असलेल्या फळाला  करा



कोणत फळ आबं ्याच्या फळापेक्षा कमी आहे?
कोणत्या फळांची संख्या समान आहे
तमु ्हाला कोणत फळ आवडते?
फळे का खावीत?
12.4	वनमहोत्सव दिवशी वर्गवार मला
ु नं ी लावलेल्या रोपाच
ं े निरीक्षण करा प्रश्नांची उत्तरे लिहा:







1
वर्ग

= 3 विद्यार्थी
लावलेली रोपे

3
4
5
6
7
इयत्ता 4 च्या मल
ु ांनी लावलेली रोपे
इ 6 व इ 7 मल
ु ांनी लावलेल्या रोपांतील फरक किती?
मल
ु ांनी 6 रोपे लावली.
वर्गवार सर्व मल
ु ांनी मिळून किती रोपे लावली?
कोणत्या वर्गांनी सर्वात जास्त रोपे लावली आणि
लावलेल्या रोपांची सख
ं ्या
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सराव पत्रिका - 121
12.5 डॉ II अक
ं लच्या दवाखान्यात लावलेल्या तक्त्या चे निरीक्षण करा आणि प्रश्नाची उत्तरे लिहा
1
= 2 ग्लास पाणी
वय

एका दिवसातील पिण्याच्या पाण्याचे प्रमाण

2 वर्षा आतील
6 वर्षा आतील
12 वर्षा आतील
18 वर्षा आतील
12 वर्षाच्या अरुणाला_______ ग्लास पिण्याचे पाणी लागते.
प्रज्वल प्रतिदिन 20 ग्लास पाणी पित असेल तर त्याचे वय _________
6 वर्षाचा मनु दिवसाला 10 ग्लास पाणी पितो हे प्रमाण त्याच्या वयाला योग्य आहे का ?
होय/नाही
2 वर्षाचा विनय दिवसाला 10 ग्लास पाणी पितो हे प्रमाण त्याच्या वयाला योग्य आहे का ?
होय/नाही
योग्य प्रमाणामध्ये पाणी पिण्यासाठी तमु ्ही काय कराल
12.6	शाळे ला वाहन घेवून येत असणाऱ्या मुलांची सख
ं ्या पुढील प्रमाणे.
1
= 5 मुले










चालत येणाऱ्या
मुलांची सख
ं ्या
स्कू टर
सायकल
रिक्षा
बस
49

















जास्त मल
ु े कोणत्या वाहनाचा वापर करतात _______
सर्वात कमी मल
ु े कोणत्या वाहनाचा वापर करतात _______
चालत येणाऱ्या मल
ु ांची सखं ्या ________
_______ मल
ु े रीक्षानी शाळे ला येतात
स्कू टर नी मल
ु ांपेक्षा रिक्षांनी येणाऱ्या मल
ु ांची संख्या कितींनी जास्त आहे?_________
तमु ्ही कोणत्या वाहनांनी शाळे ला जाता ?_________
कोणत वाहन वापरल्यावर वायू प्रदषण
ू कमी होते ?__________
एका ठिकाणाहून दसु ऱ्या ठिकाणी लवकर जाण्यासठी कोणत्या वाहनाचा वापर करावा? _____

कृती - 03
12.7 वर्गामध्ये भाजी न आवडणाऱ्या मला
ु च
ं ा चित्रलेख काढनू त्याचे निरीक्षण करा व प्रश्नांची उत्तरे लिहा
= 3 मुले

गाजर






मुळा

दोडके

कारले

वर्गामध्ये कारले न आवडणाऱ्या मल
ु ांची संख्या किती ? ________
वर्गामध्ये गाजर न आवडणाऱ्या मल
ु ांची संख्या किती? ________
वर्गामध्ये बिन्स न आवडणाऱ्या मल
ु ांची संख्या किती ? ________
वर्गामध्ये दोडक न आवडणाऱ्या मल
ु ांची सखं ्या किती ? ________
वर्गामध्ये मळ
ु े न आवडणाऱ्या मल
ु ांची सखं ्या किती? ________
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बिन्स

सराव पत्रिका - 122

कृती - 04
12.8 मानस च्या वडिलांचा एका महिन्याचा खर्च स्तंभलेख मध्ये रचलेला आहे त्याचे निरीक्षण
करा. स्केल = ` 500 = 1 एकक

घर भाड्यासाठी येणारा खर्च _______
________ साठी ` 3000 रुपये खर्च के ले .
कश्यासाठी सगळ्यात जास्त खर्च के ले आहे?_________
समान किमतं असलेल्या वस्तूवर खर्च के लेले रुपय_______________ साठी
मानस च्या वडिलांचे एकूण उत्पन्न _________
एका महिन्याचा एकूण खर्च __________
एका महिन्याचा एकूण शिल्लक _________
3 महिन्या नंतर मानसच्या वडिलांचे शिल्लक रक्कम __________
12.9 650 घरामध्ये एका गावातील वापरात असणाऱ्या शौचालयाचा स्तंभ लेखाचे निरीक्षण
करून प्रश्नांची उत्तरे द्या स्केल =50 घरे= 1 एकक
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शौचालय असणाऱ्या घरांची सखं ्या?__________
शौचालय नसणाऱ्या घरांची संख्या? _________
वापरात असणाऱ्या घरांची संख्या _________
तमु च्या घरी शौचालय आहे का?_________
तू शौचालयाचा वापर करतोस का? _________
12.10 एका हायस्कूल मधील100विध्यार्थ्यांना कोरोना लस मिळाली आहे त्यांचे विवरण
स्तंभलेख मध्ये आहे ते निरीक्षण करून प्रश्नांची उत्तरे लिहा
स्केल = 10 विध्यार्थी = 1 एकक
1 ला डोस मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या _________












_________ मल
ु ांना दसु रा डोस मिळाला
________लस न मिळालेल्या मल
ु ांची संख्या
तमु च्या घरी किती जण लस घेतलेले आहेत
दसु रा डोस मिळालेला मल
ु ांची संख्या __________
12.11 2016 ते 2022 पर्यंत च्या पेट्रोल ची किंमत स्तंभलेख मध्ये दिलेली आहे त्याचे
निरीक्षण करा आणि प्रश्नांची उत्तरे लिहा
स्के ल = ` 10 = 1 एकक
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________साला मध्ये सर्वात जास्त किमतं आहे .



2016 मध्ये असलेली किमतं _________



2016 च्या मागील वर्षी असलेली किमतं किती ?



ह्या वर्षी असलेली किमतं ?______



`



`100 च्या वरती किमत
ं असलले साल कोणकोणते ?



कोणत्या साला पासनू कोणत्य साला पर्यंत किंमतं वाढली /उतरली आहे ________________



2025 साला मध्ये पेट्रोल ची किमतं किती असेल ?_____________

80 असलेले वर्ष ___________
________________________

12.12 2021-2022 सालातील कडधान्यासठी जाहिर ज़लेला सरकारी दर 	स्के ल = ` 1000 = 1
एकक

सर्वात जास्त किंमत असलेली कडधान्य _________
कापसू आणि तरू यांच्या मध्ये जास्त किमतं कोणाची ?__________
ज्वारी आणि मका या दोघांच्या मधील दराचा फरक किती _______________
`

3000 दर असणारे पिक कोणते _________

स्तंभा लेख बघनू तमु ्हाला कोणते पिक घ्यावसे वाटते ?
सर्वात कमी दर असलेले पिक कोणते ?___________
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सराव पत्रिका - 123
12.13 जानेवारी 2022 मध्ये विक्री करण्यात आलेल्या विद्युत दुचाकींच स्तंभलेख मध्ये
निरक्षण करून उत्तरे लिहा ?
स्केल = 1000 वाहने = 1 एकक













___________ कंपनीच्या गाड्यांची जास्त विक्री
1000ते 2000 पर्यंतच्या विक्री झालेल्या कंपन्या___________ , ___________ ,
____________ , ____________
येथर कंपनी च्या विक्री झालेल्या गाड्यांची सखं ्या ____________
पौर एनर्जी कंपनी आणि ओरे वाव कंपनी च्या विक्री झालेल्या वाहनाच्या सखं ्येतील फरक
_____________
ओला कंपनी हिरो कंपनी शी विक्रीच्या समभागाशी बरोबरी करण्यासाठी किती जास्त विक्री
करावी लागेल. ____________
विद्तयु वाहने वापरल्याने कोणते फायदे होतात?
________________________________________________________
तमु ्ही कोणते वाहन खरे दी देवू शकता ?
________________________________________________________
पाठ्य पुस्तक भाग -2 मध्ये पान नं 92, 97 आणि 98 वरील गणिते तुमच्या घरातील
मोठ्या भावंडाच्या मदतीने सोडवा आणि तुमच्या शिक्षकांना दाखवा .(आवश्यकता
असेल तर शिक्षकाची मदत घ्या.)
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सराव पत्रिका - 124
12.14 मी आणि माझे अध्ययन (आतपर्यंतचे अध्ययनाचे स्व-अवलोकन करतो.)
1.	बिंदूच्या सहाय्याने फळांची सख
ं ्या दर्शवा .

2. मेरीच्या घरी 6 लोक आहेत हे सगळे मिळून एका दिवसाला वापरलेल्या पाण्याचे
प्रमाण स्तंभलेखच्या सहय्याने दर्शविले आहे ते समजून घेवून खालील प्रश्नांची उत्तरे
लिहा.

मेरीच्या घरी कश्यासाठी सर्वात कमी पाणी वापरले? __________


पिण्यासाठी किती पाणी वापरले ?________________
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सगळ्यात जास्त पाणी कश्यासाठी वापरले ?______________
भांडी आणि कपडे धणु ्यासाठी किती पाणी वापरले?____________
मेरीच्या घरामध्ये 60 लिटर पाणी कश्यासाठी वापरले ?____________
मेरीच्या घरामध्ये कमी पाणी वापर करण्यासाठी काय उपाय सांगाल?___________

मौल्य मापनाचे स्तर (माझे अध्ययन कसे झाले ?  या चिन्हाचा वापर करा)
अध्ययन फलीतांश स्तर-1

स्तर -2

स्तर-3

स्तर-4

दशांश अपूर्णांक
समजून घेवून
त्याचे स्तंभलेख
व चित्रलेख मध्ये
विश्ले षण करू
शकतो.

सरळ एका प्रमाणाचे
चित्रलेख व स्तंभा
लेख चे अर्थ समजून
घेवून प्रश्नाचे उत्तर
देवू शकतो.

चितत्रालेख व
स्तंभलेख समजून
घेवून त्याचे विश्ले षण
करून त्यावरील
प्रश्नाचे उत्तर देवू
शकतो

सर्व प्रकारचे
चित्रलेख आणि स्तंभ
लेख समजून घेवून
त्याचे विश्ले षण करून
सबं धित प्रश्नांचे उत्तर
देवू शकतो..

सरळ एका
प्रमाणाचे
चित्रलेख
समजून घेवू
शकतो..

माझ्या अध्यायानाबद्दल शिक्षकाचे अभिप्राय.

दिनांक :
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शिक्षक सही

