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विषय : मराठी  

इयत्ता : चौथी 
घटक : 3. गोष्टीची गोष्ट  

विद्यार्थयााचे नाि :  

पालकाांना सूचना : पालकाांनी मुलाांना कायापत्रक सोडविण्यास मदत करािी.  

विद्यार्थयाांना सूचना :विद्यार्थयाांनी कायापत्रक नीट िाचािे ि सोडिािे. 

कायापत्रक  क्र. १ 

अध्ययन ननष्पत्ती : १. विद्याथी विरामचचन्ाांचा िाक्यात योग्य िापर करतात.  

   २. विद्याथी नामे, विशेषणे ओळखून ललह्तात.  

 कृती क्र. १. पातेल्यातील समानाथी शबदाांच्या जोड्या लल्ा.  

 

 

 

 

 

 

  

  

      उदा.:- १. राजा – नरेश   ५. ------------------------- 
   २. ----------------------   ६. ------------------------- 
   ३. -----------------------    ७. ------------------------- 
   ४. ----------------------- 

   

   

   
 

 

िषा लशक्षक  क्ाणी  

राजा  मुलगा  सन  

गोष्ट  नमस्कार  विद्िान  

पांडडत  नरेश  पुत्र  

िांदन  गुरुजी  
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कृती क्र. २. योग्य विरामचचन् िापरून िाक्ये पुन्ा लल्ा.  

     उदा.:- १. सभेचा हदिस ठरला               (, .) 
  सभेचा हदिस ठरला. 
२. मोठ्या मुलाचे नाि ब्ुशक्ती ्ोते    (.?) 
  --------------------------------------- 
३. भारत माता की जय        (. !) 
   --------------------------------- 
४. तू काय करतोस     (! ?) 
 ------------------------------- 
५. मला सांपत्तीचा लोभ ना्ी       (; .) 
 -------------------------------- 

 

कृती क्र. ३. खालील शबदातील विशेषणे ननिडून छत्रीिर लल्ा. 
  

 

 

 

्ुशार, राजेश, ह्मालय, आळशी, आांबा,नतखट, 
गेला, थांड  
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कृती क्र. ४. खालील िाक्यातील कोणती्ी स्ा नामे ओळखून पानािर लल्ा.  

१. राजपुत्राांनी राजाच्या सिा प्रशनाांना उत्तरे हदली.  

२. प्रधान सुमती राजिाड्यात आला. 
३. विष्णुशमाा राजपुत्राांना गोष्टी साांगू लागला.  

४. विष्णुशमााचे ‘पांचतांत्र’ नािाचे गोष्टीचे पुस्तक प्रलसद्ध आ्े.  

५. म्ाराजान ेब्राह्मण लशक्षकाला बोलािले.  

६. राजाला आनांद झाला.  

७. अमरशक्ती राजाला तीन पुत्र असतात.  
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कायापत्रक  क्र. २  

 

अध्ययन ननष्पत्ती : १. विद्याथी योग्य पयाायाला खूण करतात. 

कृती क्र. १. बरोबर उत्तराच्या पयाायाला       गोल करा. 
       जसे:- अमरशक्ती राजाला  ________ मुलगे ्ोते. 
               अ) दोन     तीन   क) चार 

             १. राजाच्या मते राजपुत्र ______ ्ोते.  

                अ) ्ुशार  ब) ननबुाध्द  क) आळशी 
             २. विष्णुशमाा __________ ्ोता. 
                अ) डॉक्टर  ब) पांडडत  क) शेतकरी  

          ३. राजपुत्राांना सिा विषयाांचे लशक्षण ________ ्ोते. 
                 अ) गाण्यातून  ब) नाचातून  क) गोष्टीतून  

          ४. मुलाांची परीक्षा ________ घेतली. 
               अ) राजाने  ब) प्रधानाने  क) पांडडताने 

कृती क्र. २. खाली  पाठातील का्ी व्यक्तीांची विशेष माह्ती साांगणारे  
    शबद आ्ेत. ओळखा  ि  अधोरेखखत  करा. 
         जसे:- विद्िान पांडडत 

१. मूखा   राजपुत्र    ३. ननराश   राजा 
२. ्ुशार   प्रधान     ४. श्ाणी  मुले   

 

 

ब
 
) 
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           कायापत्रक  क्र. ३  

अध्ययन ननष्पत्ती : १. विद्याथी समानाथी, विरुद्धाथी शबद ललह्तात. 

कृती क्र. १. खालील कोड्यातील गुरु ि लशष्याची नािे शोधून लल्ा.  

 

 

 

 

 

         गुरु :- ----------------------- 
  लशष्य :- १. -----------------  ३. --------------- 

२. ----------------   

कृती क्र. २. खालील अधोरेखखत शबदाांच्या जागी समानाथी शबद लल्ा.  

१. विष्णुशमााने राजपुत्राांना गोष्टीतून लशकिले. 
उत्तर :-  

२. अमरशक्ती राजाला तीन मुलगे ्ोते.  

उत्तर :-  

३. राजाचे बोलािणे जाताच विष्णुशमाा पांडडत राजापुढे ्जर झाला.  

उत्तर :-  

४. विष्णुशमााला सांपत्तीचा लोभ ना्ी.  

उत्तर :-  

क्ती  म  भ  अ  स  वि  च  

श  क्ती  न  म  र  ष्णू  क  

क  श  क  र  भ  श  ट  

ने  ग्र  प  श  ठ  माा  पै  

अ  उ  त  क्ती  फ  ष  न  
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कृती क्र. ३. खालील विरुद्धाथी शबद लल्ा. 
 

१.                                ×                    

 

 

 

 

 

२.                            × 

 

 

 

३.                    × 

 

 

४.     × 

 

 

 

 

मूखा  

यश   

खूप  

पुढे  
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कायापत्रक   क्र. ४     

अध्ययन ननष्पत्ती : १. विद्याथी शबदाांच्या आधारे गोष्ट ललह्तात. 

कृती क्र. १. हदलेल्या शबदाांच्या आधारे गोष्ट लल्ा.  

          एकलव्य – लभल्ल – धनुविाद्या – द्रोणाचाया – ्ीन कुळ –
  जजद्द – पणाकुटी – धनुष्य – बाण – पुतळा – सतत सराि – 
  गुरुदक्षक्षणा – उजव्या ्ाताचा अांगठा. 
  ----------------------------------------------------------------------- 
  ----------------------------------------------------------------------- 
  ----------------------------------------------------------------------- 
  ----------------------------------------------------------------------- 
  ----------------------------------------------------------------------- 
 

  ----------------------------------------------------------------------- 
  ----------------------------------------------------------------------- 
  ----------------------------------------------------------------------- 
  ----------------------------------------------------------------------- 
  ----------------------------------------------------------------------- 
कृती क्र. २.विरुद्धाथी शबद लल्ा.   

  अ] अपयश      x  _______          ड] आिड   x  _______ 

  ब] खूप     x  _______          झ] मूखा        x  ________ 

  क] िर              x  _______     
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कायापत्रक   क्र. ५  

अध्ययन ननष्पत्ती : १. विद्याथी चचत्राांच्या आधारे गोष्ट ललह्तात.  

कृती क्र. १. खालील चचत्रे पूणा करून गोष्ट लल्ा. 

१.  

 

 

 

२.  

 

 

 

 

३.  

 

 

 

 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

                       

                                                          
 
 
 

                
       

          

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

                                 
               

     
 

         

 
 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
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४.  

 

 

 

 

 ५. 

 

 

कृती क्र. २. खालील झाडाच्या फळाांमध्ये पाठात आलेल्या व्यक्तीांची नािे 
   लपलेली आ्ेत ती शोधा ि खालील ओळीांत लल्ा. 

         

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

 
 
 

 
 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 
 
 

 
 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

र  म   

अ   

ग्र  

श   

उ   

र  

क   
क्ती
  

ने  य   

भ  

ध   

ष्णू   

सु  

वि   
्ु   

ब  

ट  

माा   
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विषय : मराठी  

इयत्ता : चौथी 
घटक : ४. मला िाटते 

विद्यार्थयााचे नाि :  

पालकाांना सूचना : पालकाांनी मुलाांना कायापत्रक सोडविण्यास मदत करािी.  

विद्यार्थयाांना सूचना :विद्यार्थयाांनी कायापत्रक नीट िाचािे ि सोडिािे. 

कायापत्रक क्र. १ 

अध्ययन ननष्पत्ती : १. विद्याथी निीन शबद तयार करतात.  

कृती क्र. १. – शबद तयार करून लल्ा:- 

                रात्र     िाघ        िन                                  अनन    राम    कर 

 

              राघि      ______________ 

      श्राप    नाि      बाण            पान      जल       रान       

  

   _________________               _________________ 
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                                       भाांम     डाक    तर  

 

 

                   ________________ 

कृती क्र. २. – खालील िाक्ये िाचून फुग्याांमधील अचूक पयााय लल्ा:- 

 

  

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

१. आज्ञेचे पालन करणारा                __________ 

२. विद्येचे भाांडार असणारी         _________ 
३. धनुष्यबाण ्ाती घेऊन शतू्रला पळिणारा  __________ 
४. आईिडडलाांची सेिा करणारा             __________ 
५. लसा्ं ािरती स्िार ्ोऊनन  दषु्टाांना मारणारी __________ 

 

 

दगुाा अजुान  राघि गागी श्रािण 
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कृती क्र. ३. – कवितेच्या ओळी पूणा करा:- 

१. आईिडडलाांच्या सेिेने जगी ______________ या व््ािे. 
२. धनुष्यबाणा ्ाती घेऊनन______________ पळिािे. 
३. पालन आज्ञेचे करताना ्सत ___________ झेलािे. 
४. लसा्ं ािरती स्िार ्ोऊनन _____________ मारािे. 

कृती क्र. ४. शेिटचे अक्षर िापरून निीन शबद तयार करा ि    
  शबदसाखळी पूणा करा:- 

१.  अमर                                      रथ                                     थिा 

__________           ________          __________ 

२. अजुान                              निल                    लक्ष 

__________           ________            __________ 

३. पालन                   िन                      नगर 

__________           ________            __________ 
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कायापत्रक  क्र. २  

अध्ययन ननष्पत्ती : १. विद्याथी सामाजजक, क्रीडा क्षेत्रातील व्यक्तीांची नािे ललह्तात. 

कृती क्र. १. समाजसेिा करणाऱ्या व्यक्तीांची नािे लल्ा. 

१. अण्णा ्जारे           ३. _______________ 

२. _______________   ४. _______________ 

 

कृती क्र. २. तुम््ी घरात खालील कोणत्या कामाांमध्ये मदत करता त्या  
  कामािरती चौकटीत                 करा.  

१. केर काढणे   २. पाणी भरणे   ३. कपड ेधुणे  

 

४ .भाांडी धुणे   ५. भाजी चचरणे   ६. पुरी लाटणे  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

कृती क्र. ३. मला िाटते – समाजसेविका व््ािे. 
१. _________________________ 

२.  ________________________ 

३.  ________________________ 

४.  ________________________ 
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कृती क्र. ४. नािे िाचा.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कृती क्र. ५. पाच पाांडिाांची नािे लल्ा.  

१. ----------------- २. -------------  ३. ----------------   

४. ---------------   ५. ----------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कृती क्र. ६. योग्य जोड्या लािा.  

१. मांदार देसाई    अ]धािपटू  

२. सचचन तेंडुलकर   ब] फुटबॉल  

३. पी. टी. उषा    क] बॅडलमांटन  

४. सायना ने्िाल   ड] क्रक्रकेट  

विशेष काया 
केलेल्या जस्त्रया 

सावित्रीबाई 
फुले 

मैत्रेयी लोपमुद्रा 

गागी कल्पना 
चािला  

आनांदीबाई 
जोशी 
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कृती क्र. ७. दगुाादेिीची नऊ रूपे हदली आ्ेत ती िाचा. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

कृती क्र. ८. स्ित:चे ि तुमच्या लमत्राचे / मैत्रत्रणीचे गुण लल्ा.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

स्ित:चे गुण  लमत्र / मैत्रत्रणीचे गुण 

 

१. _________ 

२. _________ 

३. _________ 

४. _________ 

५. _________ 

१. ________ 

२.  ________ 

३.  ________ 

४.  ________ 

५.  ________ 

दगुाा देिी  म्ागौरी   

शैलपुत्री   
ब्रह्मचाररणी   

चांद्रघांटा   

कूष्माांडा   

स्कां दमा
ता   

कात्यायनी   

कालरात्री   

लसद्चधदात्री 
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कायापत्रक  क्र. ३   

अध्ययन ननष्पत्ती : १. विद्याथी कवितेच्या निीन ओळी ललह्तात.   

 

कृती क्र. १. कविता तयार करुया.  

 जसे :- मला िाटते सैननक व््ािे,  

           सीमेिरती प्ारा देऊनी, 
           देशाचे रक्षण करािे. 

१. मला िाटते फुलपाखरू व््ािे, ___________________ . 
२. मला िाटते विमान व््ािे,     ___________________ . 
३. मला िाटते लशक्षक व््ािे,     ___________________ . 
४. मला िाटते डॉक्टर व््ािे,     ___________________ . 
५. मला िाटते मांत्री व््ािे,          __________________ .  

कृती क्र. २. क्रक्रयापदाचे रूप बदला.  

 जसे:- आईने बेसनचे लाडू केले. ( करणे ) 
१. रामान ेतळ्यातले मासे __________. ( पकडणे ) 

२. रमेशला कापे गरे ___________. ( आिडणे ) 

३. रोज सकाळी सूयानमस्कार __________ . (घालणे) 

४. आम््ी राष्रगीत ____________. ( म््णणे ) 
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कृती क्र. ३.चचते्र ि त्याांची नािे याांच्या योग्य जोड्या जुळिा.  

 
 
 

श्रािण  

 
 

अजुान  

 

 
 
 
 

राघि  

 

 
 

 
 

गागी  

 
 
 

 
 
 
 

दगुाा     
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कायापत्रक क्र. ४  

अध्ययन ननष्पत्ती : १. विद्याथी थोर पुरुषाांविषयी माह्ती ललह्तात. 

कृती क्र. १. थोराांची काये जाणून घेऊया.  

   नाि         काया  

१. श्रािण बाळ  -----  आईिडडलाांची सेिा  

२. अजुान   -----  धनुधाारी  

३. राघि   -----  आज्ञेचे पालन  

४. दगुाा   -----  दषु्टाांचा नाश  

५. गागी   -----  विद्येच े  भाांडार 

कृती क्र. २. अधोरेखखत शबदाचा समानाथी शबद घाला ि िाक्य परत लल्ा.  
  ( ्ात, लमत्र, अमत्या, मे्नतीन,े विशिी )  

१. मला देशसेिा करून अमर व््ािे असे िाटते. 
------------------------------------------------- 

२. माझे दोस्त आज खेळायला येणार.   

    ------------------------------------------------- 
३. मी कर टेकिून नमस्कार केला.  

------------------------------------------------- 
४. कतृात्िाने   जगी अमर व््ािे.  

  ------------------------------------------------- 
५. आईने मला कष्टान े िाढिले.  

------------------------------------------------- 
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कृती क्र. ३. खालील जोडशबद पूणा करा.  

  ( पालन, बाण, फणी, दार, फटका ) 

  उदा.:- कप + बशी = कपबशी  

१. आज्ञा  + ________ = ________ 

२. धनुष्य + ________ = ________ 

३. िेणी   + ________ = ________ 

४. घर  + ________ = ________ 

५. दगा  + ________ = ________ 

कृती क्र. ४. खालील शबद सुांदर अक्षरात लल्ा.  

श्रािण अजुान  आज्ञा   कष्ट     दगुाा 
१. ______ ________  _______  _______ _______ 

२. ______ ________  _______  _______ _______ 

३. ______ ________  _______  _______ _______ 

कृती क्र. ५. थोर पुरुष ि त्याांना समाजाने ब्ाल केलेल्या पदव्या. 
  ( म्ात्मा, स्िातांत्र्यिीर, नेताजी, लोकनायक, लोकमानय ) 
  उदा.: लोकनायक – जयप्रकाश नारायण  

१.  _________ - बाळ गांगाधर हटळक  

२.  _________ - विनायक दामोदर सािरकर  

३.  _________ - सुभाषचांद्र बोस  

४.  _________ - मो्नदास करमचांद गाांधी  
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कायापत्रक  क्र. ५    

अध्ययन ननष्पत्ती : १. विद्याथी क्रक्रयापदाचे योग्य रूप ललह्तात. 

 कृती क्र. १. ‘अ’ गटातील शबदाांचे जोडशबद ‘ब’ गटात आ्ेत. योग्य शबद 

     ननिडून जोडशबद बनिा.  

     ‘अ’   उत्तर     ‘ब’ 
१. दगा ___________      गरीब 

२. धनुष्य ___________  गाि  

३. गािो  ___________  बाण  

४. गोर  ___________  फटका  

 

कृती क्र. २. ‘्ोणे’ या क्रक्रयापदाचे ‘व््ािे’ ्े रूप आ्े त्याचप्रमाणे खाली  
   कां सात हदलेल्या क्रक्रयापदाांचे रूप बदला.  

१. जगी अमर या ________ (्ोणे).  

२. ्सत ्सत कष्ट _______ (झेलणे). 
३. लसा्ं ािर स्िार ्ोऊन दषु्टाांना ________ (मारणे) 
४. विद्येचे भाांडार लमळिून जगताला  _________ (हदपिणे) 
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