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नमुना  प्रश्नपत्रिका                इयत्ता – चौथी                त्रिषय – मराठी    
          
विद्यार्थ्ााचे नाि :                                                                                                                    हजेरी क्र :                    

शाळेचे नाि :                                                                                                        तुकडी : 

कें द्र :                                  ता :                                    वज :                                 विनाांक :        /       /  २०२०         

 

प्रश्न क्रमाांक 
लेखी      तोंडी 

 

एकूण 

 

वशक्षक स्िाक्षरी          
 १  २  ३  ४  ५  ६  ७   ८   ९ 

प्राप्त गुण                       

कमाल गुण             
 ५  ५  ५  ३  २  ५  ५  ५   ५  ४० 

 

प्र. १. शब्ि ऐकून वलही .                                                                                                       (गुण ५)          
      १)                                                                        २)           

      ३)                                                                        ४)  

      ५)                                                                        ६)       

      ७)                                                                        ८)  

      ९)                                                                      १०)  

प्रश्न २. हा उतारा िाच आवण त््ा खालील प्रश्नाांची उत्तरे वलही.  

      ठाणे जिल्ह्यातील शहापरू तालकु्यात तानसा धरण आह.े या धरणाच्या पररसरात अभयारण्य आह.े तेथे 

जिजिध प्रकारचे िंगली प्राणी आहते. या भागात िेगिेगळ्या पाड यांिर आजििासी राहतात.तयांचे िीिन िंगलािर 

अिलंबनू आह.ेतयामळेु िंगलात तयांचा सतत आजण सहि िािर असतो. िंगलाची , जतथल्ह्या प्राण्यांची तयांना 

खडानखडा माजहती असते. ते जनभभय असतात. िंगल ही आपली संपत्ती आह.े जतचे संिधभन कसे करािे ह ेआजििासी 

िाणतात.  

१) ठाणे वजल्ह्यात कोणते धरण आहे ?  ्ोग्् प्ाा्ाला गोल कर.                                                  (गुण १) 
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   अ)   चांिोली  धरण                ब)   तानसा  धरण                क)   राधानगरी  धरण 

२) तानसा धरणाच््ा पररसराचे िणान कर.                                                                              (गुण २) 

 

 

 

 
३) ‘ जांगल ’ ्ा शब्िाचा समानार्थी शब्ि ओळख. ्ोग्् प्ाा्ाला गोल कर.                              (गुण १) 

      अ)  झडुपे       ब)  माळरान     क)   अरण्य      ड)  डोंगर  

४) अभ्ारण््ात कोणकोणते प्राणी असतात ?                                                                        (गणु १) 

 

प्र. ३. खालील जावहरात िाच आवण त््ा खालील प्रश्नाांची उत्तरे वलही. 

 

 

 

 

 

 

  

 

१) िरील  अॅप्स कोठे वमळणार आहेत ?   ्ोग्् प्ाा्ाला गोल कर.                                (गुण १) 

     अ)  गरुुमाऊली पजललकेशनिर   ब)  िकुानात    क)   बािारात   ड)   प्ले स्टोअरिर  
२) ्ा सिा शैक्षवणक    अॅप्सची वकां मत वकती आहे? ्ोग्् प्ाा्ाला गोल कर.                           (गुण 

१) 

     १)   मोफत          २)   १००० रुपये       ३)   खरेिीनसुार       ४)  माजहतीनसुार  
३)    अॅप्स धमाका चे आ्ोजक कोण आहेत ?                                                                       (गणु १) 

 

 

४) तुम्ही शाळेत कोणकोणती शैक्षवणक अॅप्स िापरता?                                                            (गुण २) 
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प्र. ४. खालील प्रश्न विलेल्ह््ा सुचनेनुसार सोडि.  

       खालील िाक्यात ज्या शलिाखाली रेघ मारली आह ेतया शलिासाठी जिरुद्धाथी शलि िापर ि िाक्य पनु्हा 

       जलही.िाक्याचा अथभ बिल ूनकोस.    

       अ) नारळाचे झाड उंच आह.े                                                                                               (गुण १) 

 

 

       ब) खालील िाक्प्प्रचाराचा िाक्प््ात उप्ोग कर.                                                               (गणु १) 

     डोळा लागणे :  
       क) खालील िाक्प््ात ्ोग्् विरामवचन्हे िापरून िाक्प्् पुन्हा वलही.                                    (गुण १) 

            गोरख म्हणाला,  त ू काय करतोस  

 

प्र. ५ अ) वसांहाची - गुहा  :  तसे  कोळ््ाचे -      (्ोग्् प्ाा्ाला गोल कर.)                              (गुण १) 

               १)    िारुळ       २)  बीळ            ३)   घरटे          ४)   िाळे 

        ब) त््ाने ्ेताना पाच झाडे आणली . ( िाक्प््ातील सिानाम ओळख. )                              (गुण १) 

               १)    पाच       २)  येताना             ३)   तयाने          ४)  आणली  
प्र. ६. खालील वचत्र बघ. का् विसते त््ाचे िणान तुझ््ा शब्िात वलही.                                      (गुण ५) 
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प्र. ७. खाली एका गोष्टीची सुरिात ि वचत्र विले आहे.त््ािरून गोष्ट पूणा कर.                              (गुण ५) 

   एके जििशी शाळेचे िनभोिन ििळच्या पररसरात गेले होते. मलेु लपाछपी  खेळत होती. अचानक मलुांना एक 

   मोठा साप जिसला. मलेु घाबरली आजण .... 
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प्रत्रिण  & जयत्रिप  डाकरे                                                                         www.gurumauli.in     

                 तोंडी प्रश्नपवत्रका                   4 थी – मराठी  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

तोंडी  प्रश्नाबाबत वशक्षकाांसाठी सुचना ( एकूण  गुण : १० ) 

तोंडी प्रश्न ८) खालील उताऱ््ाचे प्रकट िाचन करून घेणे .                              (गुण ५) 

प्रश्नकत््ााने िेण््ाची सुचना – मी तलुा एक उतारा िाचायला िणेार आह.े तो उतारा मोठ या आिािात िाच . मग मी काही प्रश्न 

जिचारणार आह.े तयांची उत्तरे त ूसांग. 

उतारा :  

     जगात िापरला जाणारा बहुताांश कागि झाडाच््ा लगद्यापासून बनविलेला असतो. तो 

वमळविण््ासाठी झाडे तोडािी लागतात. कागिाच््ा  िापराचे प्रमाण कमी करून आपण झाडे 

िाचिू शकतो. आपण कागिाचा पुनिाापर करून त््ाची बचत करू शकतो. अनेकिा माणसाांनी 

वकां िा जनािराांनी छोटी झाडे वकां िा रोपे पा्िळी तुडविल्ह््ामुळे त््ाांना इजा होते वकां िा ती नष्ट 

होतात.झाडे आपले खरे  वमत्र आहेत. त््ामुळे झाडाांचे सांगोपन करणे ि िृक्ष लागिड करणे 

गरजेचे आहे.  

आता मुलाने िाचलेल्ह््ा उताऱ््ािर आधाररत खालील प्रश्न विचारणे.                                                           (गुण ५) 

तोंडी प्रश्न ९) १) बहुताांश कागि कशापासून त्ार होतो ?                                                                                     (१) 

 अ)  माती        ब)  कापसू      क)  झाडाचा लगिा      ड)   पठु्ठा 

           २) आपण झाडे कशी िाचि ूशकतो ?                                                                                                   (२) 

                  कागिाच्या िापराचे प्रमाण कमी करून , िकृ्षतोड थांबिनू , िकृ्षारोपण करून. 

           ३)  झाडाांचे कोणकोणते उप्ोग आहेत  ?                                                                                            (२)  

झाडांपासनू आपल्ह्याला फुले , फळे जमळतात. लाकूड जमळते. काही झाडे औषधी असतात. आपल्ह्याला ऑजक्सिन िखेील जमळतो.   

लेखी प्रश्नाबाबत वशक्षकाांसाठी सुचना 

प्र. १) शब्ि ऐकून वलही . ( मुलाांना खालील शब्ि साांगािे ) 

१) बरकत   २) धाडसी    ३) समदु्र   ४) ििेण    ५) भाग्यिान  

६) कंटाळा    ७) हरैाण    ८) आश्चयभ   ९) जहरव्या  १०) रािपतु्र 

 

                         निीन शैक्षत्रणक व्हित्रडओंसाठी आमचे खालील युट्युब चॅनल्स सबस्क्राईब करा. 

    प्रत्रिण डाकर े   :  www.youtube.com/c/TechAidGuruji  
     

http://www.gurumauli.in/
http://www.youtube.com/c/TechAidGuruji
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      जयत्रिप डाकर े:  www.youtube.com/c/Gurumaulee 

http://www.youtube.com/c/Gurumaulee

