
 

प्र.१ अ) खालील प्रश् न सोडवा. ५ 

१) खालील ववधान चकू की बरोबर ओळखा. चकुीच ेअसल्यास ववधान दरुूस्त करून वलहा.  

 आपत्त्तीना तोंड दणे्यासाठी योजना तयार करणे व त्त्यासाठी क्षमता वमळववणे म्हणजे आपत्त्ती व्यवस्थापन 

होय. 

 

२) वेगळा घटक ओळखा.  

 सायट्रिक आम्ल,  ग्लकुॉवनक आम्ल,  लॅव टक आम्ल,  नायट्रिक आम्ल   

३) सहसबंधं ओळखा.  

 श् वतेक्ांती : दगु् ध उत्त्पादन  : : नीलक्ातंी : __________  

४) जोड्या लावा  

’अ’ गट ’ब’ गट 

१) मद्यवनर्मिती अ) सामावजक आरोग्य 

२) इतरांप्रती ववश्वास ब) कौटंुवबक समस्या 

 क) पदाथािचे ककण्वन 
 

 

ब) खालील कदलेल्या पयाांयापकैी योग्य पयािय वनवडून ववधान ेपुन्हा वलहा. ५ 

१) पेंग्वीन ____________ वगाित येतो. 

अ) सरीसृप    ब) पक्षीवगि    क) सस्तन प्राणी    ड) उभयचर प्राणी 

 

२) सौर ववद्यतु घटातनू वमळणारी वीज ________ प्रकारची असते. 

अ) AC      ब) DC    क) SE     ड) ME 

 

३) अंडाशय ________ संपे्ररक स्त्रवते,ज्यामुळे मुलींमध्ये तारूण्यावस्थेतील बदल घडून येतात. 

अ) प्रोजेस्टेरॉन     ब) इस्िोजन     क) थायरॉविन    ड) टेस्टोस्टेरॉन 

 

४) ______________पदाथि आपण वनयवमत खातो, परंतु पचवू शकत नाही. 

अ) जीवनसत्त्तत्त्व असलेले    ब) तंतुमय     क) वस् नग् ध पदाथि    ड) क्षार 

 

५) नैसर्गिक वनवडीचा वसद धांत ___________ यांनी मांडला. 

अ) मेंडले     ब) लॅमाकि      क) चालिस्  डार्विन   ड) रॉबटि हूक 

 

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

१) आपण व्यायाम करताना थकल्यासारखे वाटते- शास् रीय कारणे वलहा.  

२) ट्रटप वलहा: कवलकायन  

३) ककरणोत्त्सारी प्रदषुणाने घडलेल्या मोठ्या दघुिटना सांगनु त्त्याचे दषु्पट्ररणाम सांगा.  

४) ऊजाि प्रकार आवण त्त्यानसुार असणारी साधन ेयांच्या आधारे त ता तयार करा.  

५) लक्षणे सांगून वगीकरण वलहा: रोहू मासा  

६) नामवनदवेशत आकृतीवरुन आधुवनक भूमीभरण स्थळ स्पष् ट करा.  

७) सायबर गुन्् याच्या कक्षेत यणेा-या कृती वलहा.  

 

ववषय –  ववज्ञान व तंरज्ञान २ 
Set - II  

गुण : ४० 
वेळ : 2 तास. 



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

१) खालील कदलेल्या समुहातील योग्य शब्द वनवडून पट्ररच्छेद पूणि करा व वलहा. 

(असमानतेमुळे, ववनयभंग, भेदभाव, सवय व्हावी, स्वैर, आरोग्य ) 

काही घरांमध्ये मुलांना __________ स्वातंत्र्य कदले जाते पण मुलींवर अनेक बंधने घातली जातात. मुलींना 

_________ म्हणून कामे करावीच लागतात. शाळेचे माध्यम याबाबतीत एकाच घरातील भाऊ बवहणीत 

_______________ केला जातो. समाजात कुमारवयीन मुलींना _________ अशा रांसाचा सामना करावा 

लागतो. स्त्री – पुरूष __________ मुलींना ताणतणावाचंी समस्या भेडसावते. त्त्यामुळे सामावजक 

________ वबघडते. 

 

२) कंपोस् ट खत वनर्मितीत सूक्ष्मजीवांची भूवमका काय आह?े  

३) उभयचर प्राणी वगि संघाची महत्त्तत्त्वाची लक्षणे वलहून उदाहरणे वलहा.  

४) कारणे वलहा: आवण्वक (अणू) ऊजाि स्त्रोत हा सवाित ववस्ततृ ऊजाि स्त्रोत आह.े  

५) खालील आकृत्त्यांचे वनरीक्षण करा व पुढील प्रश्ांची उत्त्तरे 

द या. 

i) वरील आकृत्त्या कोणती जीवनप्रकक्या दशिवतात. 

ii) पचन, श् वसन व उत्त्सजिन या जीवनप्रकक्यांप्रमाणे ही जीवन 

प्रकक्या वजवंत राहण्यासाठी अत्त्यावश्यक आह ेका? 

iii) ह ेसवि सजीव एकाच पद धतीने प्रजनन करतात का?   

 

६) ग्लायकोलायसीस प्रकक्या सववस्तर वलहा.  

७) आनुवंवशक ववकृती म्हणजे काय? ते सांगून आनुवंवशक ववकृतींची नावे सांगा.  

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

१) आकृती काढून मानवी पुरूष प्रजनन संस्थेची काये स्पष्ट करा.  

२) अणू ववद युत वनर्मिती कें द्रामध्ये घडणारी अणु ववखंडन कक्या कशी पूणि होते त ेआकृतीसह स्पष् ट करा.  
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