
 

प्र.१ अ) खालील प्रश् न सोडवा. 

१) रिकाम्या जागी योग् य शब्द योजनू ववधान परू्ण किा. 

 क्रमववकास  

२) वेगळा घटक ओळखा. 

  हिभिा   (बाकी सवण पदार्ाणपासून कबोदके वमळतात.) 

३) सहसबंधं ओळखा. 

 अधणगुर्सूत्री ववभाजन 

४) खालील ववधान चकू की बिोबि ओळखा. 

 बिोबि 

५) कायण किण्याची क्षमता म्हर्जे ऊजाण. 

ब) खालील ददलेल्या पयाांयापकैी योग्य पयाणय वनवडून ववधान पुन्हा वलहा. 

१) ब) ऑस्टीया      

२) ब) हायड्रोजन     

३) अ) सोलापूि      

४) ब) मानवसक तार्तर्ाव    

५) अ) सिपंच      

प्र.२ पुढील उपप्रश् न सोडवा. (कोर्तहेी ५) 

१) ऑवससश् वसन ववनॉससीश् वसन 

i) ह ेश् वसन ऑवससजनच्या सावन् नध्यात होते. ह्या श् वसनात ऑवससजनचा प्रत्यक्ष सहभाग नसतो. 

ii) या दक्रयेमध्ये ऊजाण जास्त प्रमार्ात मुक्त होते. ववनॉससीश् वसनात ऊजाण कमी प्रमार्ात मुस त होते. 

iii) ऑवससश् वसनात CO2 आवर् पार्ी तयाि होते. ववनॉससीश् वसनात CO2 आवर् अल्कोहोल तयाि होत.े 
 

२) i)  मोठ्या कुटंुबाचे समाज व व्यस ती या दोन्हीवि परिर्ाम होतात. 

ii) मातेच्या अनािोग्याचा परिर्ाम लहान मुलांवि होतो. 

iii) मोठ्या कुटंुबामुळे आर्र्णक तार् येतो. 

iv) कुटंुबातील सदस्यांना योग्य आिोग्यव्यवस्र्ा पुिवता यते नाही. 

v) कुपोषर्ामुळे मुलांची हळेसांड होते. 

vi) आर्र्णक अडचर्ीमुळे मुलांना चांगले वशक्षर् दतेा यते नाही.  

३) 
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४) i) जेलीदिशच्या मुखाभोवती दशंपेशीयुस त शुंडके असतात. 

ii) जेलीदिशला प्राण्याचा संपकण  आल्यास दशंपेशी प्राण्याच्या शिीिात ववषाचे अतं:क्षपेर् कितात. 

iii) त्यामुळे प्राण्याच्या शिीिाचा दाह होतो. 

५) १) अननस    २) अगस्ता   ३) जेष्ठमध    ४) तुळस    ५) अक्रोड    ६) ओवा 

६) i) तार्तर्ाव कमी होतो. 

ii) सकािात्मक गोष् टीकड ेमन वळववल्यामुळे नकािात्मक गोष् टी दिू होतात. 

iii) एकाकीपर्ा संपून व्यस ती समाजावभमुख होत.े 

iv) स्वत:च्या कामाचे वनयोजन करून जार्ीवपूवणक ववकास किण्याकड ेप्रवृत्ती होते. 

७) i) घिे पडतील.     ii) आर्र्णक नुकसान होईल.   iii) दळर्वळर् व्यवस्र्ा कोलमडून जाईल. 

iv) जीववत हानी होईल.         v) िोगिाई होईल कािर् दढगार् याखाली प्रार्ी कुजून जतंूची वाढ होईल. 

प्र.३ पुढील उपप्रश् न सोडवा. (कोर्तहेी ५) 

१) i) ग्लुकोजच्या िेरु्चे टप्पप्पयाटप्पप्पयाने ववघटन पेशीद्रव्यात होऊन पायरूववक आम्ल तयात होते. 

ii) पायरूववक आम्लाची िेरू् असेरटक – को-एन्झाइम – A मध्ये रूपांतिर् केल ेजात.े 

iii) असेरटल – को – एन्झाइम – A िेरू् ततंुकवर्केत जाऊन इलेस रॉनवहन साखळी अवभदक्रया घडून यतेे. 

iv) त्यावेळी ATP च्या स्वरूपात ऊजाण मुक्त केली जात.े 

v) म्हरू्न तंतुकवर्कांना ऊजाण वनर्मणतीच ेकें द्र असे म्हर्तात. 

२) अलैंवगक प्रजनन लैंवगक प्रजनन 

i) िक्त एका जनकापासून नवीन जीवाची वनर्मणती होते. दोन जनक पेशींपासून नवीन जीवाची वनर्मणती होते. 

ii) कावयक जनकपेशींचे गुर्सूत्री ववभाजन होऊन 

नवजात पेशींच्या गुर्सूत्रांची संख्या कायम िाहत.े 

दोन प्रकािच्या यगु्मकांची वनर्मणती अधणसूत्री 

ववभाजनांमुळे होते. त्यामुळे युग्मकांमध्ये गुर्सूत्रांची 

संख्या वनम्मी होते. 

iii) नवजात जीव ततंोततं मळू जनकासािखा असतो. नवजात जीव जनकाशी साम्य दाखवत नाही 

iv) अलैंवगक प्रजनन अवतशय वेगाने होत.े लैंवगक प्रजनन अत्यंत सावकाश गतीने होते. 

v) अलैंवगक प्रजनन एकपेशीय सजीव, जीवारू् आवर् 

काही वनस्पती यासंािख्या साधी िचना असलेल्या 

सजीवांमध्ये घडून येत.े 

लैंवगक प्रजनन बहुपेशीय वसलष्ट शिीििचना असलेल्या 

वनस्पती आवर् प्राण्यांमध्ये घडून येते. 

 

३) कोर्त्याही अन् नसाखळीमध्य ेअन् न म्हर्जे ऊजेच ेहस्तातंिर्. ह ेएका वववशष् ट क्रमाने होत असते. अन् नसाखळीतील 

पोषर् पातळी म्हर्जे अन् न प्राप्प त किण्याचा स्ति होय. उत्पादक, शाकाहािी, मासांहािी ह ेपोषर् पातळीतील ववववध 

स्ति आहते. 

आधीच्या पोषर् पातळीकड ेपूर्णपरे् होत नाही. त्यापैकी काही ऊजाण सजीव आपल्या जीवन प्रदक्रयांसाठी वापितात. 

त्यामुळे एका पोषर्पातळीकडून दसुर् या पोषर् पातळीकड ेऊजेचे हस्तांतिर् होत असताना ऊजाण कमी कमी होत जाते. 

प्रत्येक पोषर् पातळीतील ऊजेचा प्रमार्ाचा आलेख काढला, ति तो मनोर् याच्या आकािाचा होईल. म्हरू्न याला 

‘ऊजेचा मनोिा’ म्हर्तात. ऊजेचा प्रवाह अन् नसाखळीत कसा संक्रवमत होतो त ेखालील मनोर् यावरून स्पष् ट होते. 



 

 
४) 

 
५) गोलकृमी प्रार्ी संघ :  

i) ह्या प्राण्यांचे शिीि लांबट, बािीक धाग्यासािखे ककंवा दडंगोलाकाि असते, म्हरू्न त्यांना गोलकृमी म्हर्तात. 

ii) ह ेप्रार्ी स्वतंत्र िाहर्ािे ककंवा त्यांना अंत: पिजीवी असतात, स्वतंत्र िाहर्ािे प्रार्ी ह ेजलवासी ककंवा भूचि असू 

शकतात. 

iii) ह्या प्राण्यांचे शिीि वत्रस्तिीय असते आवर् त्यांच्या शिीिात आभासी दहेगहुा असते. 

iv) या कृमींचे शिीि अखंडीत असून त्याभोवती भस कम उपचमण असते. 

v) ह ेप्रार्ी एकललंगी असतात. 

vi) उदा. पोटातील जंत, हत्तीपाय िोगाचा जंत, डोसयातील जंत  

६) प्रवतजैववके, जीवनसत्त्वे, इन्सुवलन ह ेऔषधशास्त्रात आपर् वापितो. मोठ्या प्रमार्ावि िळाचे उत्पादक घेऊ शकतो. 

तसेच वनस्पतीला लवकि िळ धािर्ा होर्ार् या जाती वनमाणर् झाल्या आहते. वसडलेस (वबया नसलेली) द्राक्षे, पपई 

आज आपर्ास वमळतात. नेहमीपेक्षा आकाि मोठा असलेल्या िळाचे उत्त्पादन होत.े तसेच दोन िळाचंे एकत्रीकिर् 

करून वेगळ्या चवीचे िळ वमळते. उदा. मोसंबी व संत्रे एकत्र करून तयाि केलेले िळ कललंगडाचा शुगि बेबी प्रकाि 

वमळतो. हवाबंद डब्यात पदार्ण रटकवले जातात. दधुाच ेदही होर्े, मळीपासून मद्यवनर्मणती केली जाते. गोल्डन िाईस – 

२ मध्ये साध्या तांदळापेक्षा २३ पट अवधक बीटा कॅिोटीन सापडते. बी,टी, वांगे व बी.टी. कापूस आपर् वापितो. 

७) पुढील परिच्छेद वाचा व त्यावि आधारित प्रश् नांची उत्त्तिे वलहा. 

 i) मार्साचा जवळचा वमत्र वनसगण आह.े 

ii) मानवाची ववचािसिर्ी सकािात्मक होत.े 

iii) आत्मववश्वास वाढतो. सभोवतालच्या घटनांबदद्ल सजगता येते. मनातील नकािात्मक भावना नष्ट होते व 

सामावजक आिोग्य प्राप्त होत.े 

प्र.४ पुढील प्रश् न सोडवा. (कोर्तहेी १) 

१) i) सजीवांतील र् हास पावलेल्या ककंवा अपूर्ण वाढ झालेल्या वनरूपयोगी इंदद्रयांना अवशेषांगे असे म्हर्तात. पयाणविर् 

बदलले ककंवा वभन् न पयाणविर्ात सजीव गेल्यास त्याला जगण्यासाठी अचानक नवीन इंदद्रये तयाि होत नाहीत. 

ii) अवस्तत्वात्त असलेल्या इंदद्रयात क्रमाक्रमाने बदल घडून येतात. अशी क्रमाक्रमाने बदललेली इंदद्रय ेकधी उपयुसत्त 



 

असतात ति कधी वनरूपयोगी असतात, त्यांनाच आपर् अवशेषांग ेअसे म्हर्तो. 

iii) आंत्रपुच्छ हा अवयव मानवाला वनरूपयोगी आह.े म्हरू्न ते मानवाच्या बाबतीत अवशेषांग आह.े पिंतु िवंर् 

किर्ार् या प्राण्याला आंत्रपुच्छ हा अत्यंत उपयुक्त अवयव आह.े  

iv) कानाचे स्नायू हा मानवामध्ये वनरूपयोगी अवयव आह ेम्हरू्न अवशेषांग आह.े पिंतु माकडांना मात्र कान 

हलवण्यासाठी कानाच्या स्नायूंचा उपयोग होतो. 

v) माकडहाड, अंगाविील केस ह ेमानवासाठी अवशेषांग ेआहते पिंत ुमाकडहाड, अंगाविील केस ह ेमाकडांसाठी 

उपयुक्त आह.े 

२) i) दक्रडांगर्ावि खेळत असलो ति सवण ववद्यार्ी आम्ही अपघात झाला आह ेवतर्े धावत जाऊ. 

ii) सगळे एकत्र घोळका करून मोठमोठ्याने चचाण करू. 

iii) आमच्या बाई वतर्े येतील आम्ही त्यांना सांगण्याचा प्रयत्न करू. 

iv) बाई / सि सवाांना बाजूला कितील व त्या ववद्यार्थयाणला मोकळ्या हवेच्या संपकाणत आर्तील. 

v) त्याला झालेल्या जखमेनसुाि योग्य पदध्तीचा उपयोग करून शाळेत नतेील व औषधोपचाि कितील. 

vi) त्यानंति वगाणत येऊन त्याची वस्र्ती कशी आह ेते आम्हाला सांगतील व त्यांच्या जवळ बसर्ार् या ववद्यार्ी / 

ववद्यार्र्णनीला त्याचे दफ्ति भरून कायाणलयात आर्ण्यास सांगतील. मधल्या वेळेत त्याच्या घिी संपकण  साधतील. 

ह्यावेळी आपर् कसे वागावे ह्याबद् दल वगण वशक्षक आम्हाला समजावून सांगतील त्यामुळे पुन्हा आम्ही असे चकुीच े

वागर्ाि नाही व असा काही अपघात झाल्यास योग्य कृती करू. 
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