
 

प्र.१ अ) खालील प्रश् न सोडवा. 

१) खालील ववधान चकू की बरोबर ओळखा. 

 बरोबर 

२) वेगळा घटक ओळखा. 

 नायट्रिक आम्ल (बाकी सवव अविनो आम्ल आहते) 

३) सहसबंधं ओळखा. 

 ित्स्य उत्सपादन 

४) जोड्या लावा  

१) िद्यवनर्िवती - क) पदार्ावचे ककण्वन       २) इतरांप्रती ववश्वास - अ) सािावजक आरोग्य 

ब) खालील कदलेल्या पयाांयापकैी योग्य पयावय वनवडून ववधान ेपुन्हा वलहा. 

१) ब) पक्षीवगव     

२) ब) DC     

३) ब) इ्िोजन      

४) ब) तंतुिय      

५) क) चालव्  डार्ववन    

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

१) i) जेव्हा आपण व्यायाि करतो, तेव्हा आपल्या िांसपेशींना भरपूर ऊजाव विळवण्यासाठी पुरेसा ऑवससजन उपलब्ध 

होत नाही. 

ii) त्सयावेळेस आपल्या िांसपेशी / स्नायु ववनॉससीश् वसन करतात. त्सयािुळे आपल्या शरीरात योग्य प्रिाणात ऊजाव 

तयार होते. पण त्सयाचवेळी ववनॉससीश् वसनात लॅवसटक आम्ल तयार होते व ते ् नायिूध्ये साठते. 

iii) त्सयािुळे आपल्याला व्यायाि करताना र्कल्यासारखे वाटते. 

२) कवलकायन: i) ककण्व पेशी सतू्री ववभाजनने दोन कें द्रके तयार करते. ज्या पेशीत दोन कें द्रके तयार होतात त्सया पेशीला 

जनक म्हणतात. 

ii) जनक पेशीला बारीकसा फुगवटा कदसतो. या फुगवट्यालाच कवलका असे म्हणतात. 

iii) दोन नवजात कें द्रकांपैकी एक कें द्रक कवलकेत वशरते. 

vi) कवलकेची योग्य वाढ झाल्यावर ती जनक पेशीपासून सुटी होत ेव नवीन ककण्व पेशी तयार होते. 

३) ककरणोत्ससारातून अल्िाव्हायोलेट ककरणे, इन्रारेड ककरणे बाहरे पडतात. ककरणोत्ससार होऊन चनेोवबल, ववंड् ् केल्ि थ्री 

िाईल आयलंड इत्सयादी िोठ्या दघुवटना घडल्या आह.े 

ककरणोत्ससाराचे दषु्पट्ररणाि: 

i) X – ray िुळे कॅन्सर व अल्सर होतो. 

ii) शरीरातील ऊतींचा नाश होतो. 

iii) जनुकीय बदल घडून येतात. 

iv) दषृ्टी खराब होते. 

४) गवतज ऊजाव व् र्वतज ऊजाव 

कफरणारा पंखा, चालणारी गाडी, चालणारी 

आगगाडी, वेगवान चेंडू, कॅरिची वेगवान 

सोंगटी, नदीचे वाहते पाणी, वारा 

इिारतीवरील पाण्याच्या टाकीतील पाणी, 

ताणलेल्या धनुष्य बाणाची दोरी, धरणातील 

पाणी, दाबलेला व्पं्रग, ताणलेले रबर  
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५) रोहू िासा : i) ित्स्यवगावत याचा सिावेश होतो. 

ii) गोड्या पाण्यात आढळतो. 

iii) हा अव्र्िय िासा आह.े 

iv) शरीरावर िोठे खवले असतात. 

६) भिूीभरण ्र्ळे: शहरांत जिा होणारा ववघटनशील कचरा या पद् धतीसाठी वापरला जातो. नागरी व्तीपासून 

लांब, िोकळ्या जागेत खड् ड ेकरून त्सयांत प्लॅव्टकच ेअ्तर घातले जाते कच-यातील अशुद् ध ककंवा ववषारी द्रव 

वझरपून िातीचे प्रदषुण होऊ नये यासाठी ही काळजी घेतली जाते. 

दाबून गोळा केलेला कचरा तयार केलेल्या खड् ड्यात टाकला जातो, त्सयावर िाती / लाकडाचा भुसा / वहरवा कचरा 

(पालापाचोळा) / वववशष् ट जैवरसायने याचंा र्र पसरतात. काही ट्रठकाणी त्सयात बायोट्ररअसटसव विसळले जातात. 

कचरा व िाती (ककंवा र्रासाठी वापरलेले ववशेष पदार्व) यांतील सूक्ष्िजीव कच-याचे ववघटन करतात. खड् डा पूणव 

भरल्यानंतर िाती वलंपून बंद केला हातो, काही आठवड्यांनी त्सया ट्रठकाणी उत्सकृष्ट खत विळते. खत काढल्यानंतर 

ट्ररकािे झालेले भूिीभरण ्र्ळ पुन्हा वापरता येते. 

 
७) i) शासन ककंवा इतर कंपन्यांची गोपनीय िावहती विळववणे व वतचा गैरवापर करणे.  

ii) वपन क्रिांक वापरून ग्राहकांच्या खात्सयातील पैशांचे व्यवहार पर्पर करणे. 

iii) खोट्या िावहतीच्या आधारे तरूणींना फसवनू ववनयभगं करणे. 

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

१) १) ्वैर   २) सवय व्हावी    ३) भेदभाव    ४) ववनयभंग   ५) असिानतेिुळे    ६) आरोग्य 

२) i) घरासभोवतीची जागा, बाग, गच् ची अशा ट्रठकाणी तुिच्या घरातील कच-याचे ववघटन करणे शसय आह.े 

ii) घरातील उरलेले अन् न, फळे, भाज्या यांची साले या ट्रठकाणी टाकल्यास सूक्ष्िजीवाचं्या साहाय्याने त्सयांच ेववघटन 

होऊ शकते. 

iii) या टाकलेल्या अन् नपदार्ाांवर र्ोडसेे पाणी टाकल्यास कुजण्याची प्रकक्रया म्हणजेच सूक्ष्िजीवांिाफव त घडून येणारे 

पदार्ाांचे ववघटन होय. 

iv) ही कुजण्याची प्रकक्रया म्हणजेच सूक्ष्िजीवांिाफव त घडून येणारे पदार्ाांचे ववघटन होय. 

v) त्सयािुळे सूक्ष्िजीवांची या प्रकक्रये िध्ये अवतशय िहत्त्वाची भूविका आह.े 

vi) या प्रकक्रयेनंतर तयार झालेला पदार्व म्हणजे खत होय. ह ेखत बागेतील झाडांसाठी वापरू शकतो.  

३) i) ह ेप्राणी त्सयांच्या वडबं अव्र्ेिध्ये पाण्यात राहतात आवण जलीय श् वसन करतात तर प्रौढाव्र्ेिध्ये ते पाण्यात 

आवण जविनीवरही राहू शकतात. 

ii) उपांगांच्या दोन जोड्या असतात आवण अंगुलींना नखे नसतात. 

iii) बाह् यकंकाल नसते आवण त्सवचा बहुतके िृद ूअसून श् वसनासाठी ओलसर ठेवावी लागते. 

iv) बाह् यकणव नसतो पर कणवपटल असते. 

v)िान नसत,े डॊळे बटबटीत असून त्सयांना पापण्या नसतात. उदा. बेडूक, टोड, सॅलॅिँडर 

४) अणु – ऊजाव कें द्र्कीय ववखंडन पद् धतीने विळवली जाते तसेच कें द्रकीय सम्िीलन या पद् धतीने अणु – ऊजाव विळवली 



जाते. कें द्रकीय ववखंडनासाठी युरेवनअि २३५ या िूलद्रव्याचा वापर करतात तर कें द्रकीय सम्िीलनासाठी 

हायड्रोजनचे सि्र्ावनक डीयुिीअि व ट्रटिीअिचा वापर करता येतो. कें द्रककय ववखंडनात यरेुवनअि २३५ च्या एका 

अणूपासून २०० MeV इतकी प्रचंड ऊजाव विळते. युरेवनअि २३५ चे साठे रवशया, अिेट्ररका, रान्स या दशेांिध्ये 

प्रचंड आहते आवण म्हणूनच आवण्वक ऊजाव स्त्रोत हा सवावत वव्तृत ऊजाव स्त्रोत आह ेअसे म्हटले जाते. 

५) i) वरील सवव आकृत्सया प्रजनन ही जीवप्रकक्रया दशववतात. 

ii) पचन, श् वसन, उत्ससजवन या जीवनप्रकक्रयांप्रिाणे प्रजनन ह ेसजीवाचंे िूलभूत लक्षण आह.े प्रजनन ही जीवनप्रकक्रया 

वववशष् ट प्रजाती वजवंत राहण्यासाठी आवश्यक आह.े पण सजीवाला वजवंत राहण्यासाठी आवश्यक नाही. 

iii)सवव सजीव एकाच पद् धतीने प्रजनन करत नाहीत. काही सजीव लैंवगक पद् धतीने तर काही अलैंवगक पद् धतीन े

प्रजनन करतात. 

६) i)ग्लुकोजच्या रेणूच्या टप्प्याटप्प्याने पेशीद्रव्यात घडणा-या ववघटनालाच ग्लायकोलायसीस प्रकक्रया असे म्हणतात. 

ii) या प्रकक्रयेत पायरूववक आम्ल ATP, NADH2  आवण पाणी यांचे प्रत्सयेकी दोन दोन रेणू तयार होतात. 

iii) या प्रकक्रयेत तयार झालेल्या पाय्यरूववक आम्लाच्या रेणंूचे रूपांतर असेटील – को – एन्झाइि – A िध्ये होते. या 

प्रकक्रयेत CO2 चे दोन रेणू आवण NADH2 चे दोन रेणू तयार होतात. 

पुन्हा असेटील - को– एन्झाइि – A चे रेणू तंतकुवणकेत जातात. तेर्े त्सयाचंे पूणव ऑवससडीकरण घडून त्सयापासून CO2, 

H2O NADH2, FADH2 आवण ATP चे रेणू विळतात. 

iv) तसेच NADH2 आवण  FADH2 यांच्या पासूनही ATP  चे रेणू विळतात आवण अशा प्रकारे तंतकुवणकेत ATP 

च्या रूपात ऊजाव तयार केली जाते. या संपूणव प्रकक्रयेला के्रब चक्र / सायट्रिक चक्र असेही म्हणतात. 

७) गुणसूत्रातील अपसािान्यतेिुळे ककंवा जनकुातील उत्सपट्ररवतवनािुळे वनिावण झालेले आजार म्हणजे आनुवंवशक ववकृती. 

ववकृतींची नाव:े 

i) दभुंगलेले ओठ    ii) वणवकहीनता     iii) वसकलसेल अनवेिया    iv) िंगोवलकता    

v) टनवस वसंड्रोि   vi) सलाईन / फेल्टसव वसंड्रोि 

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

१) 

 
िानवी पुरूष प्रजनन सं्र्ेिध्ये वृषण, वृषणकोश, शुक्राणूवावहनी, शुक्राशय, प्रो्टेट ग्रंर्ी, वश् न ह ेअवयव असतात. 

i) वषृण : शुक्राणुंची वनर्िवती करत.े शरीराच्या तापिानापेक्षा किी तापिान शुक्राणूंच्या वनर्िवतीसाठी आवश्यक 

असते, त्सयािुळे वृषण उदरगहुबेाहरे वृषनकोषात असतात. वृषण टे्टो्टेरॉन संपे्ररक स्त्रवते. ह ेसंपे्ररक तारूण्याव्र्ेत 

िुलांिध्ये बदल घडवून आणते. 

ii) वृषणकोष: येर्े अपट्ररपस व शुक्राणूंचा ववकास व साठा केला जातो. 

iii) शुक्राणूवावहनी : या नवलकेद् वारे शुक्राणू िूत्रोत्ससर्गवकेपयवत पोहोचतात. 

vi) शुक्राशय व प्रो्टेटगं्रर्ी : वश् नािाफव त बाहरे टाकला जाणारा द्रव (वीयव) तयार करतात. वीयव शुक्राणूंचे पोषण व 

शुक्राणूंच्या हालचालीस िदत करते.  



२) 

 

आकृतीत दाखवल्याप्रिाणे 𝑈92
235  या अणूवर एका न्युिॉनचा िारा केला जातो. या न्युिॉनिुळे युरेवनअि 235 च ेअणू 

व्तुिान वाढून युरेवनअि 236 तयार होते. यरेुवनअि 236 ह ेसि्र्ावनक अव्र्र असते. त्सयािुळे त्सयाच ेववखंडन 

होऊन बेट्ररयि 141 ( 𝐵𝑎56
141 ) आवण कक्रप्टॉन 92 ( 𝐾𝑟36

92 ) ही दोन िूलद्रव्य ेतयार होतात, त्सयाचवेळी 200MeV 

इतकी ऊजाव आवण 3 न्युटॉन्स िुस त होतात. ह ेतीन न्युिॉन्स पुन्हा तीन यरेुवनअि 235 च्या अणंूवर आढळून पुन्हा 

तीन वेळा Ba, Kr, 200 MeV  ऊजाव 3 n तयार होतात अशा प्रकारे अणु ववभंजनाची ही साखळी प्रकक्रया चालू 

राहत.े न्युिॉन्सची संख्या किी करण्यासाठी अणूभट् टीिध्ये बोरॉन या न्युिॉन्सशोषक िलूद्रव्याच्या पट् ट्या ठेवतात. 

त्सयािुळे ही साखळी अवभकक्रया वनयंवत्रत होते. 
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