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

१) भारत हा जगातील एक_________िशे आह.े  

अ) नवकसिशील      ब) नवकनसत         क) अनवकनसत            ड) खूप नवकनसत  
 

२) __________हा अवाानिि वली पवात आह.े  

अ) सह्याद्री         ब) निलनगरी           क) नहमालय        ड) अरवली  
 

३) ब्राझीलच्या उत् तरेकडील भागातूि__________जात.े  

अ) कका वृत् त         ब) मकरवृत् त         क) नवषुववृत् त         ड) मूळरेखावृत् त  
 

४)  गवताळ प्रिशेात___________पक्षी आढळतात.  

अ) माळढोक       ब) पोपट      क) मोर          ड) नगधाड  
 

प्र.२ योग्य जोड्या जळुवा.  ४ 

 ‘अ’ गट (प्रिशे) ‘ब’ गट (प्रार्ी) 

१) बांगालिा वाघ  अ)  सुांद्री  

२) एक शशांगी गेंडा  ब) गांगा ििीच्या खोर् यात  

४) शसांह  क) पन िम बांगाल  

४) गांगेतील डॉनल्िि  ड) आसाम – िलिलीच्या प्रिशेात  

  इ) गुजरात  
 

 

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

१) भारताच्या िनक्षरे्ला कोर्ता महासागर आह?े   

२) माराजॉ बेटे ह ेअ ॅमेझॉि व टोकँटटन्स िोि िद्ाांच्या मुखािरम्याि आह?े   

३) ब्राझीलमध्ये पजान्यछायेच्या प्रिशेाला काय म्हर्तात?   

४) भारताच्या कोर्त्या राज्यात िागरीकीकरर् कमी झाले आह?े   

५) अटलाांटटक महासागराच्या दकिारी भागातील बेटे कोर्त्या प्रकारिी आह?े  

प्र.४ (अ) िकाशाि ेकाळजीपवूाक वािि करुि खालील प्र िाांिी उत् तरे नलहा. (कोर्तहेी िार)  ४ 
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 १) भारतातील ६००० मीटरपेक्षा जास्त उांिी असलेला भाग कोर्त्या दिशेस आह?े  

२) उत् तरेकडील भूमीिा उतार कोर्त्या दिशेस आह?े  

३) पूवा घाटातील नशखरािे िाव साांगा. 

४) सह्याद्री पवातािी उांिी कोर्त्या दिशेिे वाढत जात?े 

५) अरवली पवात कोर्त्या दिशेला पसरला आह?े    

६) भारत व श्रीलांका याांिा नवभाजीत करर्ार् या सामुद्रधुर्ीिे िाव काय?  

१ 

१ 

१ 

१ 

१ 

१ 

 (ब) भारताच्या िकाशात खालील बाबी भरा. (कोर्तहेी िार)  ४ 

 १) इांदिरा पाँइट    २) दिल् ली      ३) शहांिी महासागर     ४) ८२° ३०’E       ५) २३° ३०’उ    ६) न्यू मूर बेट   

प्र.५ खालील नवधािाांिी भौगोनलक कारर् ेनलहा.  (कोर्तहेी - २) ६ 

१) उत् तर भारतीय मैिािात शेती व्यवसाय केला जातो.   



२) मॅिॉस शहराच्या तापमाि कक्षेत वषाभरात खूप मोठा बिल होत िाही.   

३) भारतात ककां वा ब्राझीलमध्ये वन्य प्राण्यािे सांरक्षर् कररे् अत्याव यक आह.े   

४) आांतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी सागरी मागाावर अवलांबूि राहावे लागते.   

प्र.६ अ) स्वयांध्ययिासाठी  

ब्राझीलिा िकाशा वाििू पढुील प्र िाांिी उत् तरे नलहा.  (कोर्तहेी तीि)  

६ 

 

 

 

 १) ब्राझीलमधील खार्काम व्यव्सायातील उत् पाििे व उत् पािि क्षेत्रािा तक् ता तयार करा.  २ 

 २) ब्राझीलच्या कोर्त्या भागात खार्काम व्यवसाय नवकनसत झालेला िाही? त्यािी काररे् काय असावीत?  २ 

 ३) खनिजाांिी उपलब्धता लक्षात गेटा उद्ोगाांिा नवकास कोर्त्या प्रिशेात झाला असेल ते साांगा.  २ 

 ४) ब्राझीलच्या आग् िेय दकिार् याजवळ मासेमारी व्यव्सायािे कें द्रीकरर् झाले आह.े त्यािी िोि काररे् नलहा.  २ 

 ककां वा  

 आ) दिलेल्या आकृत्याांि ेनिरीक्षर् करूि खाली दिलले्या प्र िाांिी उत् तरे नलहा. (कोर्तहेी तीि) ६ 



 

 

 

 

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

१) क्षेत्रभेटीिी निवड करतािा कोर्ती काळजी घ्यावी लागते?    

२) भारताि ेजागनतक पातळीवर स्थाि.    

३) ब्राझील आनर् भारतातील वन्य प्रार्ीजीवि व िैसर्गाक विस्पती याांिा सहसांबांध स्पष्ट करा.   

४) सांिशेवहि का महत् त्वाि ेआह?े   

 

Administrator
Typewritten Text
*This question paper is for practice purpose only.




