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नमुना  प्रश्नपत्रिका                इयत्ता – पाचवी             त्रवषय – 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 ५ १० ५ ५ ५ ५ ५० 

 

प्र. १. शब्ि ऐकून वलही .                                                                                                       (गणु ५)          
      १)                               २)                               ३)                                  ४)  

      ५)                               ६)                               ७)                                  ८)  

      ९)                             १०) 

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

          कृष्णा काठी वसलेले राजापरू ह ेएक गाव. साखर कारखान्यामळेु या पररसरात मोठ्या प्रमाणात ऊस 

पपकवला जातो. ऊसाची वाहतकू बैलगाडीतनू केली जाते. कारखान्यापयंत कच्चे - पक्के रस्ते आहते. एकामागनू 

एक ऊसाच्या गाड्या कारखान्याकडे जातात. 

     १) वरील उताऱ्यात कोणत्या नदीचा उल्लेख आलेला आह े?  योग्य पयाायाला गोल कर.                    (गणु १) 

      अ)   कोयना               ब)   कृष्णा                क)   तापी 

     २) राजापरू गावात ऊसाचे पीक जास्त प्रमाणात का घेतले जात असावे?                                         (गणु २) 

 

 

 
      ३) ‘ गाड्या ’ या शब्दाचा एकवचनी शब्द ओळख. योग्य पयाायाला गोल कर.                                 (गणु १) 

           अ)  गाडीवान             ब)  गाडे           क)   गाडी           ड)  मोटार   

सातत््पूणा सिंकष मलू््मापन सांकवलत मूल््मापन सत्र -१ G 
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    ४) तमुच्या पररसरात घेत असलेल्या दोन पपकाांची नावे पलही.                                                       (गणु १) 

 

प्र. ३. अ) खालील प्रश्नाांची एका िाक््ात उत्तरे वलही.                                                                (गणु ३) 

    १) कपवता कोणत्या धावपटूला आदशा मानते? 

 

    २) वाघाांची गणती कशावरून केली जाते? 

 

    ३) पाऊलवाटेवरून कोण येते? 

 

प्र. ३. ब) खालील शब्िाांना प्ाा्ी मराठी शब्ि वलही.                                                                (गणु २) 

            १) मोबाईल  :                                                २) बाईक :  

प्र. ४. खालील बातम्ाांची कात्रणे िाच आवण त््ा खालील प्रश्नाांची उत्तरे वलही. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    १) माळीण गावात साधारणतः पकती कुटुांबे राहत होती? योग्य पयाायाला गोल कर.                             (गणु १) 

        १)   ४०                      २)   ५०                ३)  ४० ते ५० च्या दरम्यान           ४)  यापैकी नाही   
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    २) माळीण गावाबाबतची दघुाटना कोणत्या ऋततू व कोणत्या पदवशी घडली?                                    (गणु २) 

 

 

    ३) माळीण गावाबाबतची दघुाटना कशामळेु घडली?                                                                    (गणु २) 

 

 

 
 

प्र. ५. खालील प्रश्न विलेल््ा सुचनेनुसार सोडि.  

       अ) समान अर्ााचे शब्द पलही.                                                                                           (गणु ३) 

            १) क्रीडा :                               २) माय :                                 ३) कणखर :  

       ब) अधोरेपखत नामा ऐवजी योग्य सवानाम वापर व पलही.                                                          (गणु २) 

            १) राणी अभ्यास करते.         :                      

            २) समीरन ेसुांदर पचत्र काढले. :  

       क) खालील वाक्यातील नामे ओळख व कोणत्याही दोन नामाांना गोल कर.                                   (गणु ३) 

            १) आज कपवता भारतातील अव्वल धावपटू आह.े        २) समीरची गाडी रस्त्यावरच बांद पडली. 

            ३) उद्या रमेश काका मुांबईहून येणार आहते. 

       ड) खालील वाक्प्रचाराांचा वाक्यात उपयोग कर व पलही.                                                          (गणु २) 

            १) माग काढणे  :                                  

            

            २) पलटी होणे  :  

 

प्र. ६. खालील कविता िाचून विलेल््ा प्रश्नाांची उत्तरे ओळख ि वलही. 

 

 

 

 

 

 

   १) कपवतेत मातीचा कोणता प्रकार साांपगतलेला आह?े                                                                 (गणु १) 
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   २) का् ते वलही.                                                                                                              (गणु २) 

       अ) लाडू बनवण्यासाठी उपयकु्त पीठ :                              

        ब) कपवतेत वणान केलेली नदी        :  

   ३) कपवतेतील स्त्री लाडू कशाचे व कोठे बाांधणार आह?े                                                               (गणु २) 

 

 

 
प्र. ७. खाली पदलेल्या शब्दाांच्या आधारे एक गोष्ट तयार करून पलही.                                                 (गणु ५) 

          ( पाऊस , गाव  ,   होडी  , महापरू ) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

प्रत्रवण  & जयत्रिप  डाकरे                                                                         www.gurumauli.in     

http://www.gurumauli.in/
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                 तोंडी प्रश्नपवत्रका                   ५ वी – 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 वाचायला दणेार आह.े तो उतारा मोठ्या आवाजात वाच . मग मी काही प्रश्न 

पवचारणार आह.े त्याांची उत्तरे त ूसाांग. 

उतारा :  

     "िृक्षिल्ली आमहा सो्री िनचरी", झाडे ही आपले खरे वमत्र आहेत.  झाडाांचे उप्ोग 

साांगािे तेिढे कमीच आहे. झाडे हिेचे प्रिूषण रोखण््ास मित करते. सजीिाांना ऑवक्सजन 

पुरिते.  झाडाांपासून मधुर फळे, रांगीत मनमोहक फुले, लाकूड वमळते. झाडाांपासनू सािली तसेच 

पक्षाांना ि जनािराांना असार वमळतो. उन्हापासून सांरक्षण होते. झाडापासनू अनेक औषधी 

बनिल््ा जातात. झाडे मुळापासून ते पानाप्ंत सिाकाही मानिाला अपाण करते ते पण 

वनस्िार्थीपणे. झाडाांचे अनेक फा्िे आहेत महणूनच प्रत््ेकाने वकमान एक तरी झाड लािािे ि 

त््ाची काळजी घेऊन जगािािे. "झाडे लािा प्रिूषण टाळा." 

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

तोंडी प्रश्न ९) १) हिेचे प्रिूषण रोखण््ास कोण मित करते?                                                                               (१) 

                     अ)  माती        ब)  झाडे      क)  औषध      ड)  माणसे  

                   २) तू  झाडाांचे सांगोपन कसे करतोस / करतेस ?                                                                                                   (२) 

                       सांगोपनाबाबत कोणतेही उत्तर पस्वकारण.े 

                   ३)  झाडाांचे कोणकोणते फा्िे आहेत  ?                                                                                     (२)  

झाडाांपासनू मधरु फळे, रांगीत मनमोहक फुले, लाकूड,सावली पमळते.काही झाडे औषधी असतात. आपल्याला ऑपक्सजन दखेील 

पमळतो.                              

लेखी प्रश्नाबाबत वशक्षकाांसाठी सुचना 

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

१) कणखर   २) नावाडी    ३) पपशवी    ४) मदैानी   ५) पवक्रम   

६) राऊत     ७) एक्स्प्रेस    ८) पथृ्वी    ९) चचाा   १०) दाांपत्य  

 

                         नवीन शैक्षत्रणक व्हित्रडओंसाठी आमचे खालील युट्युब चॅनल्स सबस्क्राईब करा. 

    प्रत्रवण 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

