
प्र.१ दिलले्या पयाायाांपकैी योग्य पयााय निवडूि नवधाि ेपरू्ा करा:  ४ 

१) भारताची राजधािी____________आह.े  

(अ) म ांबई           (ब) िवी दिल्ली       (क) िागपूर          (ड) अहमिाबाि  
 

२) ब्राझीलचा सवाानधक भूभाग_________.  

(अ) उच् चभूमीचा आह े     (ब) मैिािी आह े     (क) पवातीय आह े       (ड) नवखांनडत टेकड्ाांचा आह े 
 

३) ब्रानझलमध्ये सम द्रावरुि येर्ार् या वार् याांिा_______पासूि अडथळा निमाार् होतो.  

(अ) नहमालय      (ब) अजस्त्रकडा     (क) अरवली        (ड) पन चमघाट   
 

४)  भारत जगाच्या एकूर् क्षेत्रापैकी फक् त___________भूक्षते्र व्यापतो.   

(अ) २.४१%      (ब) २.४०%       (क) २.४२%        (ड) २.४५%  
 

प्र.२ योग्य जोड्ा ज ळवा.  ४ 

 ‘अ’ गट (प्रिशे) ‘ब’ गट (प्रार्ी) 

१) आसाम  अ)  रािटी गाढव  

२) वाळवांटी प्रिशे  ब) नहमनचत् ते  

४) नहमालयातील बफााळ प्रिशे  क) एकशशांगी गेंडा 

४) न वपकल्पीय प्रिशे  ड) नजराफ  

  इ) गवा  
 

 

प्र.३ एका वाक् यात उत् तरे नलहा. (कोर्तहेी चार) ४ 

१) भारत हा कोर्त्या खांडातील िशे आह?े   

२) भारतात दकती कें द्रशानसत प्रिशे आह?े   

३) ब्राझीलच्या कोर्त्या भागात जास्त पाऊस पडतो?   

४) ब्राझील व भारत या िोन्ही िशेाांतील पनहली जि सवेक्षर् कोर्त्या साली झाली?   

५) ब्राझीलची दकती टक् के लोकसांख्या शहरी भागात राहत?े   

प्र.४ (अ) िोन्हीं िशेाांतील स्थाि, नवस्तार व हवामाि नस्थती लक्षात घऊेि प ढील तकत्यात ऋतपू्रमार् ेमनहि ेनलहा. 

(कोर्तहेी िोि ऋत)ू  

ऋत ू भारत ब्राझील 

उन्हाळा   

नहवाळा   

पावसाळा    
 

४ 

 (ब) दिलले्या िकाशाच ेवाचि करुि नवचारलले्या प्र िाांची उत् तरे नलहा. (कोर्तहेी चार) ४ 

 

Subject –  भ गोल Marks: 40 



 

 १) िकाशात दकती नवभाग केलेले दिसत आहते?  

२) ह ेनवभाग कशाचे आहते?  

३) जागनतक प्रमार्वेळेच्या मागे याचा अथा काय?  

४) ब्राझीलमध्ये कोर्त्या भागातील वेळ इतर नवभागाांपेक्षा प ढे आह?े  

५) ही वेळ इतर नवभागाांपेक्षा दकती नमनिटाांिी प ढे आह?े  

६) लाल रांगाची ठळक रेषा काय िशावते?  

१ 

१ 

१ 

१ 

१ 

१ 

प्र.५ खालील नवधािाांची भौगोनलक कारर् ेनलहा.  (कोर्तहेी िोि) ६ 

१) भारताच्या नवनवधतेत एकता आढळते.   

२) भारताच्या पूवा दकिार् यावर िैसर्गाक बांिरे कमी आहते.   

३) ब्राझीलमध्ये नियनमत नहमवषााव होत िाही.   

४) ब्राझीलचा उत् तर भाग घििाट विाांिी व्यापला आह.े    

प्र.६ अ) िोन्ही िशेाांतील नवनवध क्षेत्राांतील मालकीबाबातचा तक् ता खाली दिला आह.े ब्राझीलप्रमार्े भारतासांिभाात 

मानहती भरा व तक् ता पूर्ा करा. 

६ 



 भारत क्षते्र नवभाग ब्राझील 

खाजगी आनर् सावाजनिक िोन्ही 

______________________ 

______________________ 

खाजगी आनर् सावाजनिक िोन्ही 

______________________ 

खाजगी आनर् सावाजनिक िोन्ही 

सावाजनिक काही खाजगी  

खाजगी आनर् सावाजनिक िोन्ही   

_______________________ 

बॅकाांचा व्यवसाय  

रेल् व े 

नवमाि वाहतूक  

नवद्य त निर्माती  

लोह आनर्  

पोलाि उद्योग  

आरोग्य  

नशक्षर्  

िरूसांचार  

______________________ 

खाजगी आनर् सावाजनिक िोन्ही 

खाजगी आनर् सावाजनिक िोन्ही 

____________________ 

म ख्यत् व ेसावाजनिक  

 

_____________________ 

म ख्यत् व ेसावाजनिक काही खाजगी  

खाजगी आनर् सावाजनिक िोन्ही 
 

 

 ककां वा  

 आ) खालील आकृती भारतामधील शलांग ग र्ोत् तराची टक् केवारी ब िल मानहती िते.े त ेवाचिू खालील प्र िाांची उत् तरे 

नलहा.  

 

६ 

 १) कोर्त्या वषी शलांगग र्ोत् तर जास्त आह?े  १ 

 २) कोर्त्या वषी शलांगग र्ोत् तर कमी आह?े १ 

 ३) १९६१ साली शलांगग र्ोत् तर दकती होता? १ 

 ४) क ठल्या वषी शलांगग र्ोत् तर १००० पेक्षा जास्त आह.े   १ 

 ५) आकृतीवरुि त म्ही भारतातील शलांगग र्ोत् तराच ेकाय निष्कषा काढाल? २ 

प्र.७ थोडक्यात उत् तरे नलहा. (कोर्तहेी िोि) ८ 

१) स्वातांत्र्योत् तर काळात भारत आनर् ब्राझील या िशेाांिा कोर्त्या समस्याांिा तोंड द्यावे लागले?   

२) क्षेत्र अभ्यासाची सांकल्पिा स्पष्ट करा.   

३) भारत व ब्राझीलच्या प्राकृनतक रचिेतील फरक साांगा.   

४) िनक्षरे्कडूि उत् तरेकड ेभारतीय हवामािात होर्ारे बिल थोडक्यात साांगा.   
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