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Item Text

Option Text 1

Option Text 2

Option Text 3

Option Text 4

या शिक्षणतज्ञानी पं चपदीची शनशमिती केली.

कं डले

हार्ाि र्ि

रोर्ाि र्ि

दनाखे

हार्ाि र्ि हा एक .... होता.

व्यक्ती

शिक्षक

शिक्षण तज्ञ

िासत्रज्ञ

खालीलपैकी प्रस्तावनेचे प्रकार आहे त

शचत्र दाखवून

प्रश्न शवचारून

अशिनय करून गाणे

म्हणून वरील पै की
सवि

वाचन म्हणजे......

िब्दाचा अर्ि सां गणे

पस्तकाकडे पाहणे

मनन करणे

आशियाचा
अर्िर्ोध करून
घे णे

प्रमख्याने वाचनाचे ... प्रकार पडतात

चार

तीन

एक

दोन

शनम्नस्तर व उच्चस्तर हे …... चे प्रकार आहे त

आशियाचे

पाठाचे

प्रश्न पद्धतीचे

पस्तकाचे

फलक हा शिक्षकां चा …... असतो

शमत्र

ित्रू

नातेवाईक

र्ं धू

उपयोजनाद्वारे शिक्षकाच्या...... पडताळा शकंवा तपासणी करता ये तो

क्षमताचा

अध्यापनाचा

पात्रतेचा

वतिनाचा

स्वाध्याय म्हणजे .... करावयाचा अभ्यास होय

पालकां नी

शमत्रां नी

स्वतः

शिक्षकां नी

शगलफोडि च्या मते अध्ययन म्हणजे .... हळू हळू पररवतिन होत जाणे
होय

व्यक्तीच्या िरीरात

आशर्िक व्यवहारात

व्यक्तीच्या वतिनात

व्यक्तीच्या मनात

अध्यापन म्हणजे....

शिकणे

वाचणे

शिकशवणे

शलशहणे

खालीलपैकी िाषेची मलिूत कौिल्याचा िाषा शिकण्यासाठीचा योग्य
क्रम असतो. (िाषण, लेखन, वाचन, श्रवण)

िाषण, लेखन, वाचन,
श्रवण

लेखन, िाषण, वाचन,
श्रवण

श्रवण, लेखन, िाषण,
वाचन

श्रवण,वाचन
िाषण, लेखन

नामदे व महाराजां चे जन्मस्र्ान कोठे आहे ?

आपे गाव

पै ठण

आळं दी

नरसी-र्ामणी

ज्ञानेश्वरीत एकूण अठरा अध्याय आहे त

सोळा

चौदा

अठरा

र्ारा

ज्ञानेश्वरीत एकूण.... ओव्या आहे त.
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९०३२

१८०००

१२०००
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दोन िब्द जोडताना कोणते शचन्ह वापरतात.

अपसरण शचन्ह

स्वल्पशवराम

संयोग शचन्ह

पू णिशवराम

िाशषक उशिष्ट मध्ये क्रमानसार खालीलपै की.. या उशिष्टाचा प्रर्म
क्रमां क लागतो.

प्रकर्ीकरण

सजिनात्मक

ग्रहणात्मक

रसग्रहणात्मक

व्याकरण म्हणजे...

िाषेचे स्पष्टीकरण
करणारे िास्त्र

िब्दातील वणि उच्चार
इत्यादी र्ार्तचे शनयम
सां गणारे िास्त्र

वाक्य करणे

वरीलपै की सवि

साशहत्यामध्ये जे जे मनाला मोहून र्ाकतो ते म्हणजे.....

रूप

सौंदयि

काव्य

सजावर्

खालीलपैकी शवश्वनार् पं शडत यां नी काव्याची केलेली व्याख्या कोणती

रमणी अर्ि व्यक्त
करणाऱ्या िब्दाला कावे
म्हणावे.

उत्कृष्ट िब्दाची उत्कृष्ट
रचना म्हणजे काव्य.

वाक्यं रसात्मकं
काव्यम्.

मनाला मोहून
र्ाकणाऱ्या ओळी

