
 

प्र.१ अ) खालील प्रश् न सोडवा. 

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

 गोलकृमी 

२) खालील ववधान चकू की बिोबि ओळखा. 

 बिोबि 

३) खालील क्रम लावनू अन् नसाखळी तयाि किा. 

 गवत → कीटक → बेडूक → साप → ससार्ा 

४) गर्णधािर्ा टाळण्यासाठी कंडोम, तोंडावाटे घेतल्या जार्ा-या गोळ्या, कॉपि टी यांसािख्या साधनांचा वापि केला 

जातो. 

५) वेगळा घटक ओळखा. 

 जीवसत्त्त्व B  (इति सवण व नग्ध पदार्ाांत वमसळतात.) 

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

१) अ) – 135 C ते  - 190C       

२) अ) आम्ल     

३) क) असमपृष्ठिज्जू     

४) अ) वर्वतज      

५) ब) भ्रूर्पोष      

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

१) i) तंतुमय पदार्ण मानव पचवू शकत नाही. ्यामुळे आपल्याला तंतुमय पदार्ाांपासून कोर्तीही ऊजाण वमळत नाही. 

तिीही ततंुमय पदार्ाांमुळे पचनदक्रयेतील ्याज्य पदार्ण शिीिाबाहिे टाकण्यासाठी खपू मदत होते. 

ii) ्यामुळे तंतुमय पदार्ण एक महत्त्त्वाचे पोषकद्रव्य आह.े 

२) 

 

३) ‘दवेिाई’ म्हर्जे दवेाच्या नावाने गावक-यांनी िाखलेले जंगल होय. दवेिाई ह ेनैसर्गणक स्त्रोताच्या िक्षर्ासाठी 

समाजाने घतेलेल्या पुढाकािाचे उ्तम उदाहिर् आह.े दवेिायांमुळे  जलसंवधाणनात मदत होते . दवेिायांमध्ये मानवी 

हतक्षेप होत नसल्याने प्रार्ी आवर् वनपतींच्या अनेक दमुीळ जातींचे िक्षर् होते. 

४) i) हा प्रार्ी उर्यचि प्रार्ी वगाणत येतो.   ii) हा प्रार्ी पाण्यापेक्षा जवमनीवि आढळतो. 

iii) ्वचा खडबडीत असते.   iv) अंगुलींना नखे नसतात.  

 

ववषय – ववज्ञान व ततं्रज्ञान २ 
Set – III  

Model Answer 



५) i) जीवारू् व कवक यांपासून वमळवलेली व वपकांविील कीड, कीटक, िोगजंतूंचा नाश किर्ािी द्रव्ये सेंदद्रय शेतीमध्ये 

वापिली जातात. 

ii) जीवारंू्पासून वमळवलेली टॉवझिन्  जैवतंत्रज्ञानाद् वािे र्ेट वनपतींमध्ये अंतर्ूणत केली जातात, कीटकासंाठी ही 

ववषािी असल्यान ेकीटक ्या वनपतींना खात नाहीत. 

६) i) वपकांचे सुधािीत वार् वनमाणर् िाले. 

ii) उपयुझ त गुर्धमण संकिीत केले जातात. 

iii) सुधािीत प्रजाती कोर््याही प्रवतकूल परिवर्तीत वाढतात. 

iv) जंतुनाशके, कीटकनाशके य िसायनांचा वापि टाळता येतो. 

v) पोषर् मूल्यात वाढ होते. 

७) i) सांधेदखुी         ii) र्कवा        iii) डोकेदखुी       iv)  वनद्रानाश       v) ववमिर् 

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

१) पूि, र्ूकंप, ज्वालामूखी यामुळे मोठ्या प्रमार्ावि सजीव जवमनीखाली गाडले जातात. या जीवांचे अवशेष व ठसे 

जवमनीखाली सुिवक्षत िाहतात. यांनाच जीवाश्म म्हर्तात. आपर् जि र्ूति िचना पावहली ति ्यात असे आढळते 

की जवमनीच्या खूप खोलवि अपृष्ठवंशीय प्रार्ी, ्याच्या विच्या र्िात अनकु्रमे म्य, उर्यचि, सिीसृप, पक्षी व 

सतन प्राण्याचे जीवाश् म आढळतात. यावरून सवाणत आधी गोगलगाय, तािामासा यासािखे प्रार्ी प्रर्म तयाि 

िालेत व क्रमाक्रमाने मासे, बेडूक,साप, पक्षी आवर् सतन प्रार्ी तयाि िाले आवर् अशाप्रकािे अपृष्ठवंशीय 

प्राण्यांपासून पृष्ठवंशीय प्रार्ी उद् र्वले असावेत ह ेजीवाश् माच्या साहाय्याने दाखवता येते. 

२) i) तोंडातील लाळेच्या साहाय्याने अन् नातील टाचणच ेमाल्टोज या शकण िेत रूपांति होत.े 

ii) जठिातील हायड्रोझलोरिक आम्ल अन्नात आम्लता वनमाणर् किते. 

iii) जठिातील पेप्सीन ह ेववकाि प्रवर्नाचे पचन कित.े 

iv) जठिातील म्यकुस जठिाच्या आतील अतिाचे संिक्षर् किते. 

v) ह ेसवण पाचकिस पचनसंर्ेत ववववध काये किीत असतात. 

३) i) मुलीच्या जन्माच्या वेळी वतच्या अंडाशयात हजािो अंडपेशी असतात. तारूण्यावर्ते प्र्येक मवहन्यास स्त्रीच े

अंडाशय एक अंडपेशी अंडनवलकेत सोडते. 

ii) ब-याचदा या अंडपेशीचे फलन होत नाही. ही अफवलत अंडपेशी िक्त आवर् म्यूकसच्या वरूपात योनीमागे 

गर्ाणशयाबाहिे टाकली जाते. याला मावसक पाळी म्हर्तात. 

iii)प्र्येक मवहन्यात अंडनवलकेत सोडलेल्या अंडपेशीचे फलन न िाल्यामुळे मावसक पाळी येते. मावसक पाळी ३ त े५ 

ददवस असू शकते. 

४) प्राण्यांच्या व वनपतींच्या असंख्य प्रजाती मानवी कृतीमळॆु धोझयात आल्या आहते ्याची कािरे् खालील प्रमार्े 

आहते. प्रार्ी व वनपती या र्ावनक लोकांच्या उ्पादनाचे साधन आहते. प्राण्याची वशकाि किरे्, वनपतींचा 

वापि, जंगलतोड, वनपतीपासून लाकूड, डडकं, औषधी वनपती, प्राण्यांचा मांसासाठी वापि, प्राण्यांचा 

कातड्यासाठी, हाडांचा वापि इ्यादी अनेक कािर्ांसाठी र्ावनक लोक जंगलातील प्रार्ी व वनपतींचा वापि 

कितात. ्यामुळॆ अनके प्रजाती धोझयात आल्या  आहते - प्रार्ी व वनपतींना पिदशेात संशोधनासाठी व 

औषधांसाठी मोठ्या प्रमार्ात मागर्ी आह.े ्यामुळे लोक असे प्रार्ी व वनपतींचा उपयोग वनयाणतीसाठी कितात व 

्यामुळे असंख्य प्राण्यांच्या व वनपतींच्या प्रजाती धोझयात आल्या आहते. जनजागृती, वशक्षर्, ्या ्या प्रजातीचे 



संिक्षर्, प्रजनन आवर् ह् यासबंंधी कायद ेकरून अशा प्रार्ी व वनपतींना वाचववता यईेल. 

 

 

५) 

म्यप्रार्ी वगण उर्यचि प्रार्ी वगण 

i) ह ेप्रार्ी समुद्रच्या ककंवा गोड्या पाण्यात आढळतात. ह ेप्रार्ी जवमनीवि ककंवा पाण्यात आढळतात. 

ii) ह्यांचे बाह्यकंकाल खवल्यांच्या वरूपात असते. ह् यांना बाह्यकंकाल नसते. 

iii) यातील प्राण्यांचे शिीि दोन्ही टोकांना वनमुळते 

असते. 

यातील प्राण्यांचे शिीि वनमुळते नसते. 

iv) ह्यांना पोहण्यासाठी युवग्मत आवर् अयुवग्मत पि 

असतात. उदा. पापलेट, समुद्र घोडा. 

उपांगाच्या दोन जोड्या असतात. अंगुलींना नखे 

नसतात. उदा. बेडूक, टोड 

 

६) i) समुद्रात ककंवा नदीत ववववध कािर्ांनी पेट्रोवलअम तेलाची गळती होते. 

ii) ह ेतेल जलचिांसाठी घातक, ववषािी ठरू शकते. 

iii) पाण्यावि आलेला तेलाचा तवंग यांवत्रक पदध्तीने दिू किरे् सोपे नाही, पर् अल्कॅवनव्होिॅझस बॉिझयुमेवन्सस व 

युडोमोनास जीवांरू्मध्ये वपरिवडन्स व इति िसायन ेनष्ट किण्याची क्षमता आह.े 

iv) ्यामुळे तेलाचे तवंग नष्ट किायला या जीवारंू्च्या समूहाचा वापि केला जातो, ्यांना हायड्रोकाबणनोझलावटक 

बॅझटेिेया म्हर्तात. 

v)HCB ह ेहायड्रोकाबणनच ेअपघटन करून ्यातील काबणनचा ऑवझसजनशी संयोग घडवून आर्तात, या अवर्दक्रयते 

CO2 व पार्ी तयाि होते.  

७) विील वचत्रावरून व्यसनावधनता ही सकंल्पना लक्षात येत.े व्यसनाधीनता होण्याची कािरे् खालीलप्रमार्े ददसून 

येतात. व्यसनधीनता कुमाि वयात अवधक ददसून येते. या मुलामुलींमध्ये समवयकांचा प्रर्ाव अवधक असतो.वमत्र 

मैवत्रर्ींनबिोबि अवधक काळ िाहरे्, ्याच्या ब-या  वाईट सवयीचे अनुकिर् किरे् योग्य वाटते. समवयकांचा आग्रह 

म्हरू्न ककंवा उच् च िाहर्ीमानाचे प्रतीक म्ह्रू्न, काही वळेा सर्ोवतालच्या व्यक्तीचे अनुकिर् म्हरू्न लहान मुले, 

तरूर् अमली पदार्ण, मद्य ह् यांची चव पाहतात नतंि ्याचे रूपांति सवयीत होऊन व्यसनाधीनता यतेे. ता्पुिता नशा 

दरे्ा-या पदार्ाांमुळे मानवी चेतासंर्ा व ह् द य ह् यावि दषु्परिर्ाम होतात व कायमवरूपी हानी होते. तंबाखूजन्य 

पदार्ाांमुळे तोंड, फुफ्फुसे ह् यांचे ककण िोग होतात. तरूर् वपदढला ह् यातून बाहिे काढण्यासाठी अनेक संर्ा,प्रशासन, 

अशासकीय संघटना कायणित आहते. तसेच जावहिात, पोटि ह् यातनू मावहती दऊेन तरूर् वपढीला जागृत केले जात 

आह.े 

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

१) 

 

दोन वर्न् न अधणगुर्ी युग्मकांच्या संयोगात एक वद् वगुर्ी युग्मज तयाि होऊन नवजात सजीवाची वनर्मणती होते. याला 

लैंवगक प्रजनन म्हर्तात. फूल ह ेवनपतीमधील लैंवगक प्रजननाचे कायाण्मक एकक आह.े वनदलपंुज, दलपंुज, पुंकेसि 



व स्त्रीकेसि फुलाचे ववववध र्ाग आहते. 

स्त्रीकेसि :  

i) फुलाच्या स्त्रीडलंगी र्ागाला स्त्रीकेसि म्हर्तात. स्त्रीकेसि फुलाच्या मध्यर्ागी असते. स्त्रीकेसि कुक्षी, कुक्षीवृतं आवर् 

अंडाशयापासून बनते. स्त्रीकेसिच्या टोकाविील र्ागाला कुक्षी म्हर्तात. कुक्षी वचकट असते. स्त्रीकेसिच्या लांबट 

दठेासािख्या र्ागाला कुक्षीवृंत म्हर्तात. 

ii) स्त्रीकेसिच्या मुळाशी असलेल्या फुगीि र्ागाला अंडाशय म्हर्तात. अंडाशयात बीजांड ेतयाि होतात. प्र्येक 

बीजांडात एक अंडपेशी असते. 

पुकेंसि : 

i) फुलाच्या पुडल्लंगी र्ागाला पंुकेसि म्हर्तात. पंुकेसि पिागकोश आवर् वृंत यांचा बनलेला असतो. वृंताच्या 

टोकाशी पिागकोश असतो. पिागकोशाची िचना वद् वपाली असते, पिागकोशात पिागकर्ांची वनर्मणती होते. 

ii) पिागकर्ांनति पिागकर् कुक्षीवि वर्िावतात. तरे्े त ेरूजतात, ्यापासनू पिागनवलका तयाि होते. ्यामधून 

पंुयुग्मक अंडपेशीशी संयोग होऊन युग्मनज तयाि होत.े 

२) सुदढृ व्यवझ तम्वाचा ववद्यार्ी – विील वचत्रात ववद्यार्ी ह ेदशेाचे र्ावी नागरिक आह,े ह्यासाठी आज समाजात ज्या 

गोष्टी घडतात ्यातील वाईट गोष् टीपासून दिू िाहण्यासाठी मुलांमध्ये जागृती व्हावी व ्याचबिोबि जनजागृती 

होण्याच्या दषृ् टीने ्याचं्या हातात फलक दऊेन र्ावी आयषु्यातील सुदढृ नेतृ्व तयाि किण्याचा प्रय् न केला आह.े 

वनयम पाळा संकटे टाळा हयात ि ते ओलांडताना डावी व उजवीकड ॆपाहा. वाहने येत नाही न ह्याची खात्री किा. 

िहदािीच ेवनयम पाळा. तसचे शाळेत वजने उतिताना गदी करू नका.एकमेकानंा ढकलू नका. महत्त्त्वाचे दिूध्वनी 

वसंिक्षार्ासाठी जवळ ठेवा व आवश्यक वतर्े वापिा. उदा. पोलीस १००, अविशामक दल १०१, आप्ती वनयतं्रर् 

कक्ष १०८, रूग्ण्वावहका १०२ इ्यादी. समाजाच्या दषृ्टीने अफवा पसिवू नका.गदीच्या रठकार्ी गोंधळ                        

करू नका. बेवािस वतूस हात लावू नका. ह्या वचत्रातून ववद्यार्ीव्यवक्तमत्त्त्व घडण्यास प्रय् नशील असल्याचे ददसून 

येते. 
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*This question paper is for practice purpose only.




