
 

प्र.१ अ) खालील प्रश् न सोडवा. ५ 

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

 ___________ च्या शिीिावि फसवी दहेगुहा असते.  

२) खालील ववधान चकू की बिोबि ओळखा. चकुीच ेअसल्यास ववधान दरुूस्त करून वलहा.  

 हवेच्या प्रदषुर्ामुळे दम्यासािखे श् वसनसंस्थेच ेववकाि होतात.   

३) खालील क्रम लावनू अन् नसाखळी तयाि किा.  

 बेडूक, ससार्ा, कीटक, गवत, साप  

४) गर्णधािर्ा टाळण्यासाठी कोर्त्या  साधनांचा वापि केला जातो?  

५) वेगळा घटक ओळखा.  

 जीवसत्त्तत्व A , जीवसत्त्तत्व B , जीवसत्त्तत्व D , जीवसत्त्तत्व E    

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

१) मूलपेशीचे जतन _________ इतक्या कमी तापमानास द्रवरूप नायट्रोजनमध्ये कितात. 

अ) – 135 C ते  - 190C   ब) -  100C ते - 90C   क) - 40C ते - 90C   ड)  - 140C ते - 190C 

 

२) __________ ही आंबट चवीची उत्पादने आहते. 

अ) आम्ल    ब) आम्लािी   क) प्रोरटन्स    ड) दक्रम 

 

३) आददजीवी प्रार्ी ________ प्राण्यामध्ये येतो. 

अ) िंध्रीय    ब) वलयी    क) असमपृष्ठिज्जू    ड) मृदकूाय 

 

४) धिर्ात साठवून ठेवलेल्या पाण्यात ___________ ऊजाण असते. 

अ) वस्थवतज     ब) गवतज    क) िासायवनक    ड) अरु् 

 

५) भ्रूर्ाचे पोषर् किण्याचे काम ___________ कितो. 

अ) भ्रूर्    ब) भ्रूर्पोष     क) अंडाशय    ड) फळ 

 

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

१) तंतुमय पदाथण एक महत्त्तत्वाच ेपोषकतत्व आह े- शास् रीय कािरे् वलहा.  

२) सुबक नामवनदवेशत आकृती काढा. – बीजार्ू वनर्मणती.  

३) टीप वलहा. – दवेिाई  

४) लक्षर्े वगीकिर्ाच्या आधािे वलहा. - टोड  

५) सेंदद्रय शेतीमध्ये जैव कीटकनाशकांचे महत्त्तत्व स्पष्ट किा.  

६) जैवतंरज्ञानाचा शेती आवर् त्या अनुषंगाने इति घटकांवि काय परिर्ाम झाला आह?े  

७) मोबाइल फोन्सच्या अवतवापिामुळे उद् र्वर्ािे शािीिीक रास कोर्ते?  

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

 

ववषय –  ववज्ञान व तंरज्ञान २ 
Set – III  

गुण : ४० 
वेळ : 2 तास. 



१) जीवाश् म म्हर्जे काय ह ेसांगनू उत्क्रातंीसाठी पुिावे म्हरू्न जीवाश् म कसे गृवहत धितात ह ेउदाहिर्ासह स्पष्ट 

किा. 

 

२) पाचकिसाचे पचनसंस्थेमध्ये काय महत्त्तत्व आह?े  

३) मावसक पाळी का यतेे?  

४) प्रार्ी आवर् वनस्पतींच्या असंख्य प्रजाती धोक्यात येण्य़ाची कािरे् काय आहते? त्यानंा कस ेवाचववता येईल?  

५) फिक स्पष् ट किा - मत्स्यप्रार्ी वगण व उर्यचि प्रार्ी वगण   

६) समुद्र ककंवा नदीच्या तेलाचे तवंग कसे नष्ट केले जातात?  

७) पुढील वचरावरून वववशष् ट संकल्पना  ओळखून रटप वलहा. 

 

 

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

१) वनस्पतीमधील लैंवगक प्रजनन प्रदक्रया आकृतीसह स्पष् ट किा.  

२) ददलेल्या आकृतीवरून बोध घेऊन त्या वववशष्ट संकल्पनेवि टीप वलहा. 
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