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प्रश्न क्रमाांक 
                                      लेखी      तोंडी 

 

एकूण 

 

वशक्षक स्िाक्षरी 
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प्राप्त गुण            

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

प्र. १. खालील प्रश्न विलेल््ा सुचनेनुसार सोडि.  

अ)  पढुील चित्रात फुलपाखरािी कोणती अवस्था दाखवलेली                                                    (गणु १) 

     आह े? योग्य त्या पयाायाला गोल कर.  

      १)  कोश         २)  अंडी           ३)   प्रौढ             ४)  अळी  

ब)  खालील चित्र कोणत्या ऋततूील असेल ?  योग्य त्या पयाायाला गोल कर.                           (गणु १) 

                                       

                                                    १)  उन्हाळा                  २)  पावसाळा  

                                        ३)   चहवाळा                 ४)  यापैकी नाही. 

 

क)  पाणी साठवण्याच्या नाचवण्यपणूा दोन पद्धती चलही.                                                             (गणु २) 

     १)                                                                २)  

ड)  चकनारपट्टीच्या प्रदशेात कोणते खाद्यान्न पीक जास्त घेतले जाते ?                                   (गणु १) 

 

सातत््पूणा सिंकष मूल््मापन सांकवलत मूल््मापन सत्र -१ G 
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प्र.२ अ)  चित्रातील फळे कोणत्या ऋततू जास्त प्रमाणात चमळतात ते  ओळख व नावे चलही.             (गणु ३) 

    उन्हाळा :  

 

    पावसाळा :  

  

    चहवाळा :  

 

प्र.२ ब)  तेल कोणत्या पदाथाातनू चमळते ?                                                                             (गणु १) 

 

 

प्र.२ क)  कडू िवीच्या पदाथााला गोल कर.                                                                          (गणु १) 

 

 

   

प्र.३ अ)  खालील पदाथाापासनू काय बनवतात ते ओळख. जोड्या लाव.                             (गणु २) 

                  ज्वारी                   तीळ                   दधू                  चिक्कू           

  

                लोणी                   पीठ                   साखर                 तेल 

 प्र.३ ब)  िकुीच्या शब्दाच्या पयाायाला गोल कर.                                                                         (गणु १) 

            १)   कापणी          २)  उफणणी           ३)  सांडणी               ४)  मळणी 

 प्र.३ क)  अन्न वाया का घालवायिे नाही ?                                                                        (गणु २) 

 

 

 

प्र.४ अ)  ‘हवा अनेक वायूंिे चमश्रण आह’े. िकू की बरोबर ते ओळख व चलही.                          (गणु १) 
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प्र.४ ब) चित्रात शरीरािा कोणता भाग दाखवलेला आह ेते ओळख. योग्य त्या पयाायाला गोल कर.     (गणु १)                                                             

            १)  जठर                 २)  मेंद ू  

            ३)   हृदय               ४)  यापैकी नाही.  

प्र.४ क)  िार मखु्य चदशांिी नावे चलही.                                                                               (गणु १) 

           १)                                         २)                                       ३)                                       ४)   

प्र.५ अ)  संतांिी योग्य नावे चलही.  ( कोणतेही दोन )                                                               (गणु २) 

           १) दहूे गाविे संत    :   

           २) नरसी गाविे संत :   

           ३) आपेगाविे  संत  :  

प्र.६  खालील प्रश्न विलेल््ा सुचनेनुसार सोडि. 

      अ) चशवरायांिा जन्म कोणत्या चकल्लल्लयावर झाला ते पणूा वाक्यात चलही.                                 (गणु १) 

       ब) स्वराज्यािी पचहली राजधानी कोणती ? योग्य त्या पयाायाला गोल कर.                          (गणु १) 

           १)   चसंहगड          २)   राजगड          ३)   रायगड          ४)   प्रतापगड 

       क) खालीलपैकी िकुीिी जोडी  कोणती ? योग्य त्या पयाायाला गोल कर.                          (गणु १) 

            १)  जावळी - मोरे          २)   सपेु – जाधव            ३)   फलटण – चनंबाळकर       

       ड)  चदलेल्लया अक्षरावरून योग्य शब्द तयार कर.                                                              (गणु २) 

       १)  जे  सं  रा  जी  भा  :                                                  २)  ड  न्हा  प  ळ  ग :    

प्र.७ अ)  चवजापरुात हाहाकार उडाला. कारण चलही.                                                        (गणु २) 

 

 

प्र.७ ब) दादाजी कोंडदवेांनी शेतकऱयांना शेतसाऱयािी सटु का चदली ते चलही.                              (गणु २) 

 

 

प्र.७ क)  या चित्रात चशवरायांना गोष्टी कोण सांगत आह ेते ओळख व नाव चलही.                     (   गणु १) 

 

      त्रनत्रमिती : प्रत्रिण & जयत्रिप  डाकरे                                                   www.gurumauli.in 

http://www.gurumauli.in/
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तोंडी प्रश्नपवत्रका 

                                                                                       ४ थी – प.अभ््ास  

 

  प्र. १.  मी विचारलेल््ा प्रश्नाांची उत्तरे साांग.                                                                      (गणु ५) 

           अ)  आंब्याच्या झाडाला फुलोरा येतो, त्याला काय म्हणतात ? 

            ब)  ज्ञानेंचियांिी नावे सांग. 

            क)  चदशा व उपचदशांिी नावे सांग. 

            ड)  िार चकल्लल्लयांिी नावे सांग. 

            ई)  चशवरायांिे मावळे सांग.( दोन ) 

  प्र. २ अ)  कोणत््ाही एका सांताची मावहती साांग.                                                            (गणु ३) 

  प्र. २ ब) वकल््ाला भेट द्या्ला गेल््ािर आपण कोणती काळजी घ््ािी ?                      (गणु २) 

                                         वकां िा 

               पाण््ाचे कोणकोणते उप्ोग आहेत ते साांग.                                                    (गणु २) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         निीन शैक्षत्रणक व्हित्रडओंसाठी आमचे खालील युट्युब चॅनल्स सबस्क्राईब करा. 

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

      जयत्रिप डाकर े:  www.youtube.com/c/Gurumaulee 

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

