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सूचना:
1. सर्व प्रश्न सोडर्णे आर्श्यक आहे.
2. आर्श्यक तेथे शास्त्रीय र् ताांत्ररक दृष्ट्या योग्य नामत्रनर्देत्रशत आकृत्या काढा.
3. प्रत्येक मुख्य प्रश्न त्रित्रहण्याची सुरर्ात स्त्र्तांर पानार्र करार्ी.
4. उजव्या बाजूचे अांक गुण र्दशवत्रर्तात.
5. प्रत्येक बहुपयावयी प्रश्नासाठी (प्रश्न 1.B ), मूल्यमापन प्रथम प्रयत्नासच केिे जाईि.
6. प्रत्येक बहुपयावयी प्रश्नाांचे उत्तर, पयावय क्रमाांकासह त्रिहार्े.
उर्दा. i. a) ................

ii. c) ...............

प्रश्न 1 A) खालील प्रश्न सोडवा.
i.
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त्र्चा : केरॅटीन : : रक्त : .................................

ii. खािी त्रर्दिेिी अन्नसाखळी योग्य क्रमाने पुन्हा त्रिहा.
नाकतोडा – साप – भातशेती – गरुड – बेडूक
iii. IT Act 2000 हा कायर्दा .....................गुन््ाांना आळा घािण्यासाठी आहे.
iv. जैर्तांरज्ञानाचा कृषी क्षेरास झािेिा एक फायर्दा त्रिहा
v.

खािीि प्रर्ाह तक्ता पूणव करा.
सजीर्
.........

एकपेशीय

आत्रर्दकेंद्रकी
बहुपेशीय

..........

प्रश्न 1. B) विलेल्या पयाायांपैकी योग्य पयााय वनवडून वलहा.
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i. घरातीि गॅस त्रसिेंडरने पेट घेतल्यास काय करार्े.
a) पाणी त्रशांपडार्े .

b) र्ाळू, माती टाकार्ी.

c) ओल्या चार्दरीने त्रसिेंडरिा झाकून टाकार्े.

d) बाहेर पळून जार्े.

ii. खािीि पैकी कोणत्या उद्योगात सूक्ष्मजैत्रर्क त्रर्कारे र्ापरिी जात नाहीत.
a)

काच उद्योग. b) चीज त्रनत्रमवती उद्योग c)

चामडां उद्योग

d)

कागर्द उद्योग.

iii. ..........................हे एकत्रिांगी फुि नाही.
a)

नारळ

b)

पपई

c)

गुिमोहर

d)

अांकुरण

iv. सौर कुकर मध्ये सौर ऊजाव त्रमळर्ण्यासाठी ............... र्ापरतात.
a)

सौर पॅनि

b)

त्रसत्रिकॉन सेि

c)

आरसे

d)

काचेचे आच्छार्दन

d)

रामात्रपत्रथकस

v. .................. मानर् बुद्धिमान मानर् या र्गावतीि पत्रहिे उर्दाहरण होय.
a)

त्रनअॅन्डरथॉि b)

डरायोत्रपत्रथकस

c)

क्रो मान्याां

प्रश्न 2 खालील प्रश्न सोडावा (कोितेही पाच )
1.
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“प्रर्दूषणार्र मात करणे हे प्रभार्ी पयावर्रणीय व्यर्स्त्थापनाचे प्रभार्ी माध्यम आहे” हे कसे पटर्ून
द्याि.

2.

खािी प्राणीसांघातीि प्राण्याांचे गुणधमव त्रर्दिे आहेत ते अभ्यासा र् त्याखािी त्रर्दिेल्या प्रश्नाांची
उत्तरे त्रिहा.
a.

या प्राण्याांच्या त्र्चेर्र कॅद्धल्शयम काबोनेटचे काटे असतात.

b.

हे प्राणी फक्त समुद्रातच आढळतात.

c.

हे प्राणी नात्रिकापार्द याांच्या साहाय्याने प्रचिन करतात.

d.

्ाांचे कंकाि कॅद्धल्शयमयुक्त कंटकींचे त्रकंर्ा पद्धिकाांचे बनिेिे असते.

i.

र्रीि गुणधमव कोणत्या प्राणीसांघातीि प्राण्याांमध्ये आढळून येतात.

ii.

या प्राणीसांघातीि प्राण्याांचे एक उर्दाहरण द्या.

iii.

प्राणी र्गीकरणाच्या नर्ीन पितीतीि कोणत्या आधारभूत मुद्याच्या साहाय्याने या
प्राण्याांचे र्गीकरण करता येईि?

3. i.

शेजारी आकृती कोणत्या उपचार पितीची सूचक आहे.

ii.

या उपचार पितीचा अर्यर् रोपणासाठी कोणता फायर्दा
होऊ शकतो?

4.

“जैर्तांरज्ञान जसे उपयुक्त आहे तसे काही प्रमाणात हानीकारक ही आहे” या त्रर्षयी तुिनात्मक
दृष्टीने तुमचे मत माांडा.

5.

तुमच्या शाळेसाठी आपत्तीपूर्व व्यर्स्त्थापनासाठी कोणकोणत्या बाबी तुम्ही तपासून पहाि?

6.

खािी त्रर्दिेिी त्रर्द्युत घाटाांची जोडणी अभ्यासा.

7.

i.

र्रीि पैकी कोणत्या जोडणीमधून सर्ावत जास्त्त त्रर्भर्ाांतर त्रमळते?

ii.

या ऊजेचा एक फायर्दा र् एक तोटा त्रिहा.

खािीि त्रचन्ह सांकेत काय साांगतात? त्या आधारे तुमची भूत्रमका त्रिहा

प्रश्न 3 खालील प्रश्न सोडवा (कोितेही पाच)
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1. सजीर्ामधीि ऱ्हास पार्िेल्या त्रकंर्ा अपूणव र्ाढ झािेल्या त्रनरुपयोगी इांत्रद्रयाांना काय म्हणतात? मानर्ी
शरीरातीि अशी इांत्रद्रये कोणती? इतर प्राण्याांमधीि हीच इांत्रद्रये त्याांना कशी उपयुक्त आहेत?
2. “र्दाांपत्यािा मुिगा होणार की मुिगी हे त्या र्दाांपत्यातीि पुरुषार्र अर्िांबून असते” या त्रर्धानाची सत्यता
सकारण स्त्पष्ट करा.
3. खािी त्रर्दिेिी मात्रहती र्ाचा र् त्याखािी त्रर्दिेल्या प्रश्नाांची उत्तरे त्रिहा.
त्रर्द्युत त्रनत्रमवतीसाठी अनेक मागव र्ापरिे जातात जसे की जि साठ्यापासून त्रर्द्युत त्रनत्रमवती, पर्न
ऊजेपासून त्रर्द्युत त्रनत्रमवती, सौर ऊजेपासून त्रर्द्युत त्रनत्रमवती, जैत्रर्क इांधनापासून त्रर्द्युत त्रनत्रमवती. या मध्ये
र्ापर करण्यात येत असिेिे ऊजाव स्त्रोत म्हणजे जि साठा, र्ेगात र्ाहणारा र्ारा, सूयवप्रकाश, जैत्रर्क
इांधन हे कधीही न सांपणारे आहेत, शाश्र्त आहेत. त्रशर्ाय या मध्ये पयावर्रणीय समस्त्या ही त्रनमावण होत
नाहीत.
i.

र्रीि मात्रहतीच्या आधारे कोणत्या ऊजेचा बोध होतो.

ii. जीर्ाश्म ऊजाव ही त्या ऊजेचे उर्दाहरण आहे का?
iii. त्रर्द्युत ऊजाव त्रनत्रमवतीची प्रर्ाह आकृती काढा.
4.

प्राणीर्गीकरणाच्या पिती कशा बर्दित गेल्या आहेत?

5.

सामात्रजक आरोग्य धोक्यात आणणारे घटक त्रर्चारात घेऊन खािीि सांकल्पत्रचर पूणव करा. र् त्रर्चारिेल्या
प्रश्नाांची उत्तरे त्रिहा.
i.

......

तांबाखूजन्य पर्दाथावचा समार्ेश
कोणत्या यापैकी घटकात होतो?

ii.
सामात्रजक आरोग्य धोक्यात
आणणारे घटक
.........

तांबाखूजन्य पर्दाथावमुळे सामात्रजक

आरोग्य कसे धोक्यात येते ते त्रिहा.
र्दुधवर
आजार

6. i. शेजारीि त्रचरात तुम्हाांिा कोणती मानत्रसक त्रर्कृती त्रर्दसून येते?
ii. यातून तुम्ही कोणता सामात्रजक सांर्देश द्याि.
7. सर्वसामान्य नागररकाच्या दृष्टीने आपत्तीचे सांर्ेर्दनशीि भाग कोणते? ते थोडक्यात त्रर्शर्द करा.
प्रश्न 4 खालील प्रश्न सोडवा. (कोितही एक )
1. खािीि तक्ता र्दुरुस्त्त करून त्रिहा. र् कबोर्दके,
द्धस्त्नग्धपर्दाथव, प्रत्रथने याांचे ऑद्धक्सडीकरण करून ऊजाव
त्रमळर्ण्याची प्रत्रक्रया कशी होते ते थोडक्यात त्रिहा.

2. i. शेजारीि त्रचरात कोणत्या व्यर्स्त्थापनाची
कमतरता त्रर्दसून येते?
ii. सूक्ष्मजीर्ाच्या साहाय्याने याचे व्यर्स्त्थापन
कसे करता येईि?
iii. समुद्रामध्ये काही कारणाने त्रनमावण झािेिे
तेिाचे तर्ांग कसे नष्ट केिे जातात?
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