कृतीऩत्रिका क्रभाांक 2

वलसान ल तांिसान, बाग-2
लेऱ: 2 ताव.

गण
ु : 40

वूचना:
1. वलव प्रश्न वोडलणे आलश्मक आशे .
2. आलश्मक तेथे ळास्त्िीम ल ताांत्रिक दृष्ट्मा मोग्म नाभननदे शळत आकृत्मा काढा.
3. प्रत्मेक भुख्म प्रश्न शरहशण्माची वुरुलात स्त्लतांि ऩानालय कयाली.
4. उजव्मा फाजूचे अांक ‘गुण’ दळवलतात.
5. प्रत्मेक फशुऩमावमी प्रश्नावाठी (प्रश्न 1.B ), भूल्मभाऩन प्रथभ प्रमत्नावच केरे जाईर.
6. प्रत्मेक फशुऩमावमी प्रश्नाांचे उत्तय ऩमावम क्रभाांकावश शरशाले.
उदा. i. a) ................ ii. c) ...............

प्रश्न 1 A) खालील प्रश्न सोडवा.
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i. वषभ ते जगतीर : डावलवन : : शभऱलरेरी लैशळष्ट्मे : .................................
ii. ब्रामोपामटा गटातीर लनस्त्ऩतीांना लनस्त्ऩतीवष्टृ टीचे ‘उबमचय’ का म्शटरे जाते?
iii. गटातीर लेगऱा ळब्द ओऱखा. कुषी, कुषीलांत
ृ ,ऩयाग, अांडाळम.
iv. भर
ू ऩेळी म्शणजे काम?
v. चूक कक फयोफय ते शरशा – ऩोऴणद्रव्माांचा ऩयीवांस्त्थेतीर प्रलाश शा एकेयी लाशतूक गणरा जातो.
प्रश्न 1. B) दिलेल्या पयाायाांपैकी योग्य पयााय ननवडून ललहा.
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i. कफोदकातन
ू आऩल्मारा ...................एलढी ऊजाव शभऱते.
a) 9 kcal / gm

b) 9 cal / gm

c) 4cal / gm

d) 4 kcal / gm

ii. खारीरऩैकी कोणता शरयत उजेचा स्त्िोत नाशी?
a) लाया.

b) नैवर्गवक लाम.ू

c) वम
व काळ.
ू प्र

d) जैल-इांधन.

iii. यताऱे ह्मा लनस्त्ऩतीभध्मे ..........................द्लाये प्रजनन केरे जाते.
a) भूऱ

b) खोड

c) ऩान

d) पूर.
1

iv. खारीरऩैकी कोणते जीलनवत्ल NADH2 च्मा वांश्रेऴणावाठी आलश्मक अवते?
a) जीलनवत्ल B2

b) जीलनवत्ल B5

c) जीलनवत्ल C

d) जीलनवत्ल K

v. अल्कोशोरभुऱे ..................वांस्त्थेलय जास्त्त दष्टु ऩरयणाभ शोतो .
a) चेता

b) उत्वजवन

c) श्लवन

d) स्त्नामू

प्रश्न 2 खालील प्रश्न सोडवा (कोणतेही पाच )
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1. ऩुढीर ऩदाथाांचे ऩचनानांतय कोणत्मा ऩदाथाांत रुऩाांतय शोते ते शरशा.
i.दध
ू

ii. फटा्माची बाजी.

iii. तेर.

iv. ऩोऱी

2. स्त्लमांऩयागण ल ऩयऩयागण आकृतीभधून दाखला.
3. केकचा तुकडा फांद डब्मात 2-3 हदलव दभट शलेत याहशरा तय 1. काम हदवेर?

2. हदवणाऱ्मा गोष्टटीचे ळास्त्िीम नाांल ल एक लैशळष्ट्म शरशा.

4. खारीर आकृतीचे ननयीषण कया ल प्रजनन ऩद्धतीचे लणवन कया.

5. चऩटे कृभी ल गोर कृभी माांतीर पयकाचे प्रत्मेकी 2 भुद्दे शरशा.
6. ‘अ’ ल ‘फ’ र्चनशाांचे अथव स्त्ऩष्टट कया.

‘अ’

‘फ’

7. कृऴी ऩमवटन केंद्राच्मा हठकाणी तुम्शी कोणकोणते व्मलवाम वलकशवत कयार?
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प्रश्न 3. खालील प्रश्न सोडवा (कोणतेही पाच )
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1. फाजच्
ू मा आकृतीचे ननयीषण करून प्रश्नाांची उत्तये शरशा.
अ) शी आकृती उत्क्राांती वलऴमक कोणता ऩयु ाला दळववलते ?
आ) ह्मा ऩुयाव्मातून काम स्त्ऩष्टट शोते ?
इ) उत्क्राांती वलऴमक आणखी एका ऩुयाव्माचे उदाशयण शरशा.

2. ऩमावलयण वांलधवन कयण्मावाठी तुम्शी स्त्लतः मोजत अवरेरे 6 उऩाम शरशा.
3. फाजच
ू ी आकृती कळाची आशे ? प्रत्मेक घटकाचे नाांल ल त्माची ऩोऴण ऩातऱी ओऱखन
ू शरशा.

4. स्त्िी प्रजनन वांस्त्थेची वफ
ु क नाभननदे शळत आकृती काढा. फारकाच्मा शरांगननश्श्चती वाठी स्त्िी
जफाफदाय अवते का ? तभ
ु च्मा उत्तयाचे वभथवन कया.
5. आकृतीचे ननयीषण करून उत्तये द्मा.
अ) कोणती ऊजाव ननभावण शोते ?
आ) शे ऊजावननशभवती केंद्र कळालय आधारयत आशे ?
इ) शी ऊजावननशभवती ऩमावलयणस्त्नेशी आशे का ? कळी?

6. प्रवायभाध्मभे ल तांिसानाचा अनतलाऩय शाननकायक कवा ठयतो आशे ?
7. अननऩचना नांतय ननभावण झारेरी अशभनो आम्रे आऩल्मा ळयीयात कुठे कुठे ल कोणकोणत्मा रूऩाांत
लाऩयरी जातात?
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प्रश्न 4. खालील प्रश्न सोडवा. (कोणताही एक)
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1.

अ) लयीर आकृती कळाळी वांफांर्धत आशे ?
आ) I , II , III ल IV ह्मा प्रत्मेक ऩामयीचे थोडक्मात लणवन कया.
2.

‘अ’ ल ‘फ’ ह्मा र्चिाांचे ननयीषण कया ल खारीर प्रश्नाांची उत्तये शरशा.
i) शी र्चिे कोणकोणत्मा आऩत्तीांची आशे त?
ii) ‘अ’ ह्मा आऩत्तीच्मा लेऱी तुम्शी कोणकोणती प्राथशभक काऱजी घ्मार?
iii) ‘फ’ ह्मा आऩत्तीभऱ
ु े जखभी झारेल्मा व्मक्तीांना कोणकोणते प्रथभोऩचाय दे तात?
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