
 

 

प्र.१ अ) खालील प्रश् न सोडवा. ५ 

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

 उत्क्ाांती म्हर्जेच _____________होय.  

२) वेगळा घटक ओळखा.  

 गूळ, गहू, हिभिा, ज्वािी  

३) सहसांबांध ओळखा.  

 2 n गुर्सूत्रे : व वववभाजन  : :  n गुर्सुत्रे  : _________  

४) खालील ववधान चकू की बिोबि त ेवलहा. चकुीच ेववधान दरुुस्त करुन वलहा.  

 जेथे बेडूक असतात तथेे सापही असतात.  

५) ऊजाण म्हर्जे काय ?  

 ब) खालील ददलले्या पयाांयापकैी योग्य पयाणय वनवडून ववधान ेपुन्हा वलहा. ५ 

१) _________मार्ण त शिीिात पार्ी घेतले जाते. 

अ) ऑस््युला          ब) ऑस्टीया           क) कां रटका          ड) शुदकका 
 

२) __________ वायु भववष्यातील इांधन मानल ेजात.े 

अ) वमथेन         ब) हायड्रोजन            क) ब्युटेन            ड) नायट्रोजन 
 

३) िाष्ट्रीय डाळींब सांस्था _________ येथे आह.े 

अ) सोलापूि         ब) ददल्ली          क) नागपूि          ड) लातूि     
 

४) __________ हा सामावजक अनािोग्याचा घातक दषु्परिर्ाम आह.े 

अ) इतिाांप्रती ववश्वास     ब) मानवसक तार्तर्ाव     क) मार्साांना स्वीकािरे्    ड) नातेवाईकाांचा मोठा सांग्रह 
 

५) गाव पातळीविील सवमती अध्यक्ष ______ असतो. 

अ) सिपांच          ब) वजल्हावधकािी           क) तलाठी         ड) मामलेदाि 
 

प्र.२ पुढील उपप्रश् न सोडवा. (कोर्तहेी ५) १० 

१)  र्िक स्पष् ट किा.  :  ऑव्सश् वसन व ववनॉ्सीश् वसन   

२)  मोठ्या कुटुांबाचे दषु्परिर्ाम साांगा.   

३)  नामवनदवेशत आकृती  काढा. : वव युत चुांबकीय प्रवतणन   

४)  शास्त्रीय कािरे् वलहा. : जेलीदर्श या प्राण्याबिोबि सांपकण  आल्यास आपल्या  शिीिाचा दाह होतो.   

५)  खालील िकान्यातून उपयु् त  वनस्पती व र्ळे ओळखा.  

अ ग स्ता जे 

न ्ो तु ष् ठ 

न ळ ड म 

स ओ वा ध  

 

६)

 

इतिाांशी सुसांवाद साधण्याचे महत्त्व स्पष् ट किा.

  

७)

 

भूकां पाचे ववध्वांसक परिर्ाम कोर्ते

 

?

 

 

 

 

 

 

ववषय –  ववज्ञान व तांत्रज्ञान २  

Set – I  

Marks: 40 

Time : 2Hrs. 



 

 

प्र.३ पुढील उपप्रश् न सोडवा. (कोर्तहेी ५) १५ 

१) तांतुकवर्काांना ऊजाण वनर्मणतीचे कें द्र असे का म्हर्तात ?  

२) र्िक स्पष् ट किा : अलैंवगक प्रजनन व लैंवगक प्रजनन  

३) ऊजेचा मनोिा म्हर्जे काय? ऊजेचा प्रवाह अन् नसाखळीतनू कसा सां्वमत होतो ?  

४) आकृती काढा. : सौि औवष्र्क वव युतवनर्मणती कें द्राचा आिाखडा.  

५) खालील प्रार्ी सांघाांची वैवशष्ये वलहा. :  गोलकृमी प्रार्ी सांघ  

६) जैवतांत्रज्ञानाचा वापि करून बनववण्यात आलेल्या कोर्त्कया वस्तु तमु्ही तुमच्या जीवनात वापिता ?  

७) पुढील परिच्छेद वाचा व त्कयावि आधारित प्रश् नाांची उत्कतिे वलहा.  

 वनसगण हा मार्साचा जवळचा वमत्र आह.े बागकाम, पक्षीवनिीक्षर्, वनसगाणच्या सावन् नध्यात वेळ घालवरे्, 

एखा या पाळीव प्राण्याचे सांगोपन अशा छांदाांमुळे ववचािसिर्ी सकािात्कमक होते. आत्कमववश् वास वाढतो. 

आजूबाजूला घडर्ार् या घटनाांब दल सजगता (mindfulness) ववकावसत किरे्, मनात नकािात्कमक भावना 

(उदा. सूड / बदला) असल्यास त्कया नष् ट किण्याचा वनधाणि किरे् अशा मानवसक व्यायामाांनीही सामावजक आिोग्य 

प्राप् त किता येते. 

 

i) मार्साचा जवळचा वमत्र कोर् ?  

ii) वनसगाणच्या सावनध्यात वेळ घालववल्यास काय होते ?  

iii) वनसगाणशी मैत्री केल्यामुळे काय घडते ?  

प्र.४ पुढील प्रश् न सोडवा. (कोर्तहेी १) ५ 

१) अवशेषाांगे म्हर्जे काय त ेसाांगून मानवी शिीिातील काही अवशेषाांगाची नावे वलहा. तीच अवशेषाांगे इति 

कोर्त्कया प्राण्याांसाठी उपयु् त आहते ते वलहा. 
 

२) अशी कल्पना किा, की शाळेमध्ये अथवा ्ीडाांगर्ावि खेळत असताना अपघातासािखी एखादी आपती ओढवली, 

ति वतचे तुमच्यावि व सभोवतालच्या वाताविर्ावि काय परिर्ाम होतील ? 
 

 

Administrator
Typewritten Text

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




