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प्रश्नपढेी 

विज्ञान आवि ततं्रज्ञान भाग 2 

प्रश्न 1 अ) दिलले्या पयाचयापंकैी योग्य पयाचयार् ेििाचक्षर वलहा. 

1)  DNA धाग्यािरील मावहती RNA धाग्यािर पाठिण्याच्या प्रदियेला ----- म्हितात. 

अ) स्थानांतरि  ब) भाषांतरि  क) प्रवतलेखन  ड) उत्पररितचन 

2)  ‘प्रारंवभक अिस्थेतील साम्य’ यािरून ---- विषयक पुराि ेदिसून येतात. 

अ) जोडिारे ििुे  ब) शरीरशास्त्रीय  क)भ्रूिविज्ञान  ड) पुराजीि 

3) ----ह ेमानिी शरीरातील अिशेषांग आह.े 

अ) अक्कलिाढ   ब) कानार् ेस्नायु   क) अंगािरील केस  ड) िरील सिच 

4) हाडांमधे असिारे प्रवथन म्हिजे ....होय. 

A.मायोवसन  B.मेलेनीन  C.वहमोग्लोवबन  D.ऑस्सीन 

5) NADH2 तयार  होण्यासाठी आिश्यक असलेले जीिनसत्ि ...होय. 

A.जीिनसत्ि B3 B. जीिनसत्ि  C  C.जीिनसत्ि B2  D.जीिनसत्ि K 

6) सूत्री विभाजनामुळे वनमाचि झालेल्या पेशी...आहते. 

A. कावयक पेशी B. युग्मके C. मूल पेशी D. A आवि C  िोन्ही. 

7) प्रकल विभाजनार्ी  पवहली अिस्था म्हिजे .......होय. 

A.पश्चािस्था B.अंत्यािस्था C.मध्यािस्था D.पूिाचिस्था 

8) खालीलपैकी  ... सूत्री विभाजनार्ा  भाग नाही.  

A.पश्चािस्था B.वडप्लॉटीन C.पूिाचिस्था D.पररकल विभाजन. 

9) आपल्याला वस्नग्ध पिाथाांपासून  ...................उजाच वमळते. 

 अ) 4 cal / gm ब) 9 cal / gm  क) 9 kcal / gm  ड) 4 kcal / gm 

10) मानिी शरीरात गुिसूत्राच्या --------जोड्या असतात. 

A) 22         B) 23          C) 44           D) 46 

11) बहुपेशीय सजीिांमधील खालीलपैकी कोिता अलैंवगक प्रजननार्ा प्रकार नाही ? 

A) खंडीभिन      B) पुनजचनन      C) दकण्ि पेशीतील कवलकायन       D) हायड्रातील मुकुलायन 

12) खालीलपैकी िेगळा घटक कोिता ?  

A) कुक्षी          B) परागकोश        C) कुवक्षि ंत            D) अंडाशय  

13) स्त्री भ्रूिाच्या जन्मािेळी वतच्या अंडाशयात सुमारे 2 त े4 िशलक्ष इतके अपक्व --------असतात. 

A) शुिपेशी       B) अंडपेशी       C) कावयक पेशी     D) मूलपेशी  

14) गभाचशय रोपिक्षम नसल्यास --------ह ेप्रजननार्े आधुवनक तंत्रज्ञान िापरतात. 

A) भाडोत्री मात त्ि       B) िीयचपेढी         C) कार्नवलकेतील फलन     D) यापैकी नाही  

15) भ्रूिार्े रोपि --------- या अियिामध्य ेहोते. 

A) गभाचशय        B) अंडाशय         C) अंडनवलका            D) योनी  

16) मानिी शुिपेशींर्ी वनर्मचती ------------या अियिात होते. 

A) ि षि          B) ि षिकोश         C) पूरस्थ ग्रंथी        D) शुििावहनी   

17) ----------अपत्ये एकार् यगु्मनजापासून तयार होतात. 

A) वियुग्मजी जुळे      B) एकयुग्मजी जुळे      C) बहुयगु्मजी जुळे      D) युग्मजी जुळे  

18)  परागकोशातील कोष्टकांमध्य े------------ विभाजनाने परागकि तयार होतात. 

A) अधचसूत्री      B) गुिसूत्री      C) बहुसूत्री      D) यापैकी नाही   
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19) अलैंवगक प्रजननात  पेशीर्े विभाजन ... पद्धतीने होते. 

A. सूत्री विभाजन   B.अधचगुिसूत्री विभाजन C.फलन D.विफलन 

20) पॅरामेवशयमर्े विभाजन ... पध्ितीने होते. 

A.आडि ेविविभाजन B.उभे विविभाजन C.साधे िीविभाजन D.पुनजचनन 

21) अधचगुिसूत्री विभजनात  गुिसुत्रांर्ी संख्या ..... होते. 

A.अनेक पट   B.वतप्पट C.वनम्मी  D.िपु्पट 

22) साधारिपिे िरमहा अंडाशयातून ..... अंडपेशीर्े पररपक्वन होऊन वतर् ेअंडमोर्न होते. 

A.1  B.2  C.3  D.4 

23) एकललंगी फुलात दिसिा-या बाबी खालीलपैकी ...आहते. 

A.पुमंग आवि जायांग ह ेिोन्ही B.फक्त पुमंग C.फक्त जायांग  D.पुमंग ककंिा  जायांग 

24) जागवतक जैिविविधता दिन िरिषी........या दििशी साजरा करतात. 

अ) 5 जून   ब) 21 मार्च    क) 22 मे     ड) 26 नोव्हेंबर 

25)  ........ हा िरु्मचळ प्रजातीतील प्रािी आह.े 

अ) तिमोर ब) पटे्टरी िाघ  क) शेकरू खार  ड) कस्तरुी म ग 

26)  .......... ही अवनवश्चत प्रजाती आह.े 

अ)रेडपांडा   ब) गीरर्े लसहं  क) लायन-टेल्ड िानर  ड)  शेकरू खार  

27) एकार् जातीतील सजीिांमध्ये आढळिारी विविधता म्हिजे -------------------विविधता होय. 

अ) प्रजातींर्ी    ब) आनुिंवशक    क) पररसंस्थेर्ी     ड) प्राण्यांर्ी  

28)  आधुवनक संस्क तीमध्ये ……….. ही मानिार्ी प्राथवमक गरज बनली आह.े  

अ) अन्न   ब) िस्त्र   क) वनिारा  ड) ऊजाच 

29) बहुतेक विद्युत वनर्मचती कें द्रात विद्युत ऊजाच तयार करण्यासाठी ……….. या तत्िार्ा उपयोग केला जातो. 

अ)    विद्यतु प्रितचन        ब) र्ुंबकीय प्रितचन    क)विद्युत र्ुंबकीय प्रितचन  ड)विद्युत र्ुंबक 

30) विद्युत र्ुंबकीय प्रितचन ह ेतत्ि ............... या शास्त्रज्ञाने शोधले. 

अ) ओहम        ब) मायकेल फॅरेड े       क) ज्यूल              ड)न्यूटन    

31) अिु ऊजेिर आधाररत विद्यतु-ऊजाच वनर्मचती कें द्रामध्ये जवनत्र दफरिण्यासाठी .......... टबाचइन िापरले जाते. 

अ) िाफेिर र्ालिारे   ब) हिेिर र्ालिारे       क) पाण्यािर र्ालिारे ड) यापैकी नाही 

32) युरेवनयम-235 या अिूिर न्युटॅ्ानर्ा मारा केला असता ........... न्यूटॅ्ान बाहरे पडतात. 

अ) 1  ब) 2  क) 3   ड) 4 

33) िाहत्या िाऱ्यातील गतीज ऊजेर्े विद्यतु ऊजेत रुपांतर करिाऱ्या यंत्राला …………. म्हितात. 

अ) पािर्क्की ब) पिनर्क्की   क) टबाचइन्स   ड) जवनत्र 

34) ……….. ते …….. एिढ्या क्षमतेर्े पिन वनर्मचती यंत्र उपलब्ध आहते. 

अ) 1 KW त े7 MW ब) 1 KW त े7 KW क) 1 KW ते 7000 W  ड) 1 W त े7 MW 

35) सौर विद्युत घट सूयचदकरिातील प्रकाश ऊजेर्े सरळपिे ………… रुपांतर करतात. 

अ) विद्युत ऊजेत  ब) वस्थतीज ऊजते  क) गवतज ऊजते  ड) उष्िता ऊजेत  

36) वसवलकॉनच्या  1 र्ौ. मी. क्षेत्रफळाच्या एका सौर विद्युत घटापासून जिळपास ……….. एिढी विद्युतधारा वमळते.  

अ) 50mA  ब) 30mA   क) 50A  ड) 30A 

37) वसवलकॉनच्या  1 र्ौ. मी. क्षते्रफळाच्या एका सौर विद्यतु घटापासून जिळपास ……….. एिढी विभिांतर वमळते. 

अ) 0.1 V  ब) 0.5 V   क) 0.1 mV  ड) 0.5 mV 
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38) अिु विखंडन प्रदियेमध्ये ………… या अिूिर  न्युटॅ्ानर्ा मारा केला जातो. 

अ) युरेवनयम-236 ब) बेररयम   क) दिप्टॅान   ड) युरेवनयम-235 

39) माझ ेशरीर मऊ, बुळबुळीत असते म्हिून मला ................. प्रािी म्हितात. 

अ ) म िकुाय           ब ) कंटकर्मी            क ) िलयी           ड ) संवधपाि  

40) खालीलपैकी ............... हा उभयललंगी प्रािी आह.े 

अ ) डोलीओलम       ब ) लिंर् ू                 क ) पैसा             ड ) झुरळ 

41) खालीलपैकी कोिता प्रािी उष्िरक्ती आह?े 

अ ) िटिाघूळ         ब ) कासि            क ) पाल             ड ) सुसर  

42) पाण्यार्ा प्रवतरोध कमीत कमी होण्यासाठी माझे शरीर िोन्ही टोकांना .......... असते. 

अ ) टोकिार           ब ) वनमुळते               क ) कावस्थमय       ड ) र्षुीमुख  

43)  .............. या प्राण्याला ‘शेतकऱ्यांर्ा वमत्र’ म्हितात. 

अ ) कुत्रा                ब ) मांजर                  क ) जळू              ड ) गांडूळ 

44) खालीलपैकी कोित्या प्राण्याला कॅवल्शअम काबोनेट युक्त संरक्षक किर् असते? 

अ ) नेरीस               ब ) शाकच                     क ) विपुट            ड ) हडचमावनया  

45)  जीिनसत्िार्े उत्पािन ___ या सेंदद्रय आम्ला पासून घेतात.  

अ)सायरट्क आम्ल  ब) ग्लुकॉवनक आम्ल क) लॅवटटक आम्ल ड) इटाकॉवनक आम्ल 

46) अवतसाराच्या उपर्ारासाठी तसेर् कोंबड्यांिरील उपर्ारासाठी हल्ली_____र्ा िापर होतो.  

अ)योगटच  ब) प्रोबायोरटटस क)वव्हनेगर ड)र्ीज 

47)  ___जीिािू पासनू तयार केलेल्या िह्याला योगटच म्हितात.  

अ)लॅटटोबॅवसलाय  ब)अँवसटोबॅक्टर क) कोरीनेबॅटटररयम  ड) सॅकरोमायवसस  

48)  क्षयरोगाविरुद्ध ____ह ेप्रवतजैविक प्रभािी ठरते.  

अ)पेवनवसलीन  ब) ररफामायवसन  क)स्टे्प्टोमायसीन  ड)बॅवसटॅ्वसन 

49) व्यािसावयक बेकरी उद्योगात ____र्ा िापर होतो.  

अ)संकुवर्त यीस्ट  ब) किक क)जीिािू ड)रायझोवबयम  

50) ............. हा सूक्ष्मजैविक प्रदियेने तयार केलेला क वत्रम स्िीटनर (गोडी आििारा पिाथच) आह.े 

अ) नायवसन   ब) लायवसन    क) झॅन्थॅन   ड) झायलीटॉल  

51) सजीिांच्या िाढीच्या अगिी सुरुिातीच्या काळात तो सजीि पेशींर्ा एक गोळा असतो त्यातील सिच पेशी 

जिळपास एक सारख्यार् असतात या पेशींना..... म्हितात. 

A. मूलपेशी  B.र्ेतापेशी  C.तांबड्या पेशी   D. यापैकी नाही 

52) अियि प्रत्यारोपिार्ा विर्ार करताना खालीलपैकी कोिती बाब महत्त्िार्ी आह?े 

A. गरजिंतार्ा रक्तगट   B. िात्या मधील व्याधी    C.िात्यार्े िय   D.िरीलपैकी सिच  

53) अियि प्रत्यारोपिासाठी ......... उपलब्ध होि ेखूप गरजेर्े असते. 

अ)   डॉटटर         ब) ििाखाना     क) अियििाता         ड) रुग्ििावहका 

54) इन्सुवलन तयार होण्याच्या क्षमतेशी संबंवधत विकार म्हिजे ........ होय. 

अ)   कॅन्सर    ब) संवधिात     क) हृियरोग        ड) मधुमेह 

55) जनुकीय पारेवषत बटाटे खाल्ल्यामुळे .......... जीिािंूमुळे होिाऱ्या रोगाविरुद्ध प्रवतकारशक्ती वनमाचि होते. 

अ)   प्लेग     ब) कॅालरा       क) कुष्ठरोग           ड) क्षयरोग 

56) अमेररकेतील हररत िातंीमध्ये ......... यांर्े योगिान फार मोलार्े आह.े 

अ)   डॉ. नॉमचन बोलोग           ब) डॉ. एम.एस. स्िावमनाथन          
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क) डॉ. िगीस कुररयन         ड) डॉ. हरगोलिंि खुराना 

57) क वत्रम रेतन ि गभच प्रत्यारोपि या िोन पद्धतींर्ा िापर प्रामुख्याने ......... केला जातो. 

अ)  पशुसंिधचनामध्ये ब) मस्त्य संिधचनामध्ये क) मधुमवक्षका पालनामध्ये   ड) रेशीम 

उद्योगामध्ये  

58)  ........... ही जैितंत्रज्ञानातील टलोलनंगनंतरर्ी िांवतकारी घटना होय. 

अ) मानिी जनुक प्रकल्प  ब) DNA शोध   क) मुलपेशी संिधचन  ड) दिलेले सिच पयाचय   

59) जैितंत्रज्ञानाने कापसाच्या पानांमध्ये आवि बोंडांमध्ये तयार झालेले विष .........सिाचवधक घातक आह.े  

अ) बोंडअळीला      ब) टोळाला       क) वर्मिीला          ड) बेडकांना 

60) गभचधारिेनंतर 14 व्या दििसापासून पेशीच्या ............ सुरुिात होते. 

अ) िाढीला         ब) विशेषीकरिाला   क) विकासाला    ड) विभाजनाला 

61)  ............ या व्यिसायाला भारत सरकारन ेNKM-16 या कायचिमािारे उत्पािनिाढीकररता प्रोत्साहन दिल े

आह.े 

अ) मस्त्यशेती      ब) कुटकुटपालन  क) िराहपालन   ड) मधुमवक्षकापालन 

62) मूलपेशी जतन करण्यासाठी त्या ............. मध्ये ठेिल्या जातात. 

अ) द्रिरूप ऑवटसजन   ब) हायड्रोजन    क) द्रिरूप टलोरीन   ड) द्रिरूप नायट्ोजन 

63) दफनाईलकीटोनुररया हा विकार ........ पेशीमध्ये जनुकीय िोष वनमाचि झाल्यास होतो. 

अ) यक तातील      ब) जठरातील     क) स्िािलुपंडातील ड) हृियातील 

64) जैविक खतामध्ये .............. सूक्ष्मजीिार्ा िापर होतो. 

अ) थायोबॅवसलस     ब) नॉस्टॉक      क) सॅकरोमायसीस   ड) इशे्चरेवशया 

65) मद्यसेिनान ेमुख्यत:----------- संस्थेला धोका पोहोर्तो. 

A) र्ेता   B) उत्सजचन   C) श्वसन   D) स्नाय ू

66) हास्य मंडळ हा ------------- िरू करण्यार्ा एक उपाय आह.े 

A) व्यसन  B) ताितिाि   C) आळस   D) रोगराई 

67) विद्यार्थयाांना अभ्यासात एकाग्रता िाढविण्यासाठी ---------खूप र्ांगला उपयोग होतो. 

A) मोबाईलर्ा B) टी. व्ही. र्ा  C) ध्यानधारिेर्ा  D) बिाम खाण्यार्ा  

68) कुमारियीन मुला-मुलींमध्य े----------- प्रभाि खूप जास्त असतो. 

A) वशक्षकांर्ा B) िवडलांर्ा C) नातेिाईकांर्ा D) समियस्कांर्ा 

69) ---------- पिाथच खाण्यामुळे तोंड-फुफ्फुसे यारं्ा ककच रोग होतो. 

A) गरम B) अवतगोड C) वतखट D) तंबाखूजन्य 

70) ............. मािूस सारासार विर्ार करू शकत नाही. 

A) सामान्य B) व्यसनी  C) वशवक्षत  D) उच्च वशवक्षत  

71) मोबईल फोनच्या अवतिापरामुळे उद्भििारे शारीररक त्रास खालीलपैकी कोिते? 

A) डोकेिखुी B) ि वष्टिोष C) सांधेिखुी D) िरील सिच 

72)  ----------- या रसायनापासून मद्यवनर्मचती करतात. 

A) अल्कोहोल B) आम्ल C) ऑटसाईड  D) क्षार 

73) सलाम मंुबई फाऊंडशेन ही ससं्था मुख्यत्ि…े……………..विरुध्ि कायचरत आह े 

अ) तंबाख ूसेिन   ब) अंमली पिाथच सेिन   क) सायबर गुन्ह े  ड) घरगुती लहसंार्ार 

74) mRNA धाग्यािर ..........ह नायट्ोजनयुक्त रेिू नसतो.  

अ) अॅडनेीन   ब) ग्िानीन   क) युरॅसील   ड) थायवमन  
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75) सजीिांर्ा उगम ि विकास याविषयीच्या विविध उपपत्ती आजिर मांडल्या गेल्या, यापैकी .......... हा वसद्धांत 

सिचमान्य आह.े 

अ) इंदद्रयांर्ा िापर ि न िापर      ब) वनसगच वनिड    

क) सजीिांर्ा िमागत विकास    ड) संपादित गुिांर्ा अनिुंश  

76) काबचनी िायामापन पद्धती ..... या शास्त्रज्ञाने विकवसत केली.  

अ) विलाडच वलबी    ब) र्ालचस डार्िचन    क) लॅमाकच    ड) जोहान मेंडले  

77) सजीिांच्या िमागत विकासास नैसर्गचक वनिडीर्े तत्ि उपयोगी पडले असे प्रवतपािन ......यांनी केले.   

अ) विलाडच वलबी    ब) र्ालचस डार्िचन    क) लॅमाकच    ड) जोहान मेंडले  

78) ग्लुकोजच्या एका रेिूत ....... हायड्रोजनर्े अिु असतात.  

अ) 6    ब) 12    क) 22   ड) 11 

79) खालीलपैकी ..........ला उजेर्े र्लन असे म्हटंले जात.े  

अ) ATM    ब) NAD    क) FAD   ड) ATP 

80) ‘ट्ाय काबोटझी लीक आम्ल र्ि’ ही र्िीय अवभदिया .......  यांनी शोधली. 

अ) पनाचस     ब) सर हने्झ िेबज्    क) मेअरहाफ    ड) एम्ब्डने 

81) रुवबस्को (RUBISCO) नािार्े विकर म्हिज ेवनसगाचत सिाांत जास्त प्रमािात आढळिारे .......... होय. 

अ) कबोिक      ब) जीिनसत्ि   क) प्रवथन   ड) मेि  

82) विगुवित पेशीमध्य े.......... इतेक गुिसूत्र असतात.  

अ) 23       ब) 46    क) 92   ड) 36 

83) िठे नसिाऱ्या फुलानंा .......... फुले म्हितात. 

अ) स्थानबद्ध       ब) पुष्पि ंती     क) परागकोश     ड) नर फूल  

84) शुिािूला आिश्यक असिारी उजाच रेतामधील .......पासून वमळते.  

अ) तंतूकविका     ब) फु्रटटोज शकच रा      क) कें द्रक      ड) प्रवथना  

85) ‘44+XX’ मध्ये 44 म्हिजे .............. र्ी संख्या होय. .  

अ) शुिपेशी       ब) अंडपेशी      क) आललंग गुिसूत्र     ड) ललंग गुिसूत्र 

86) गभाचशयातील िाढीच्या काळात भ्रूिास अन्नपुरिठा करण्यासाठी ........ नािार्ा अियि तयार होतो.  

अ) पुरटका        ब) पीतलपंड       क) श्वते लपंड      ड) अपरा  

87) लघिी करताना आग ि िेिना होि ेही लक्षिे ......... या लैवगक आजारात आढळतात.  

अ) एड्स         ब) गोनोऱ्हीया        क) सायदफलीस       ड) हर्नचया   

88) पररसंस्थेतील अजैविक घटकात खालीलपैकी ...... हा असेंदद्रय घटक आह.े  

अ) ऑवटसजन        ब) कबोिक        क) प्रवथन       ड) वस्नग्ध पिाथच  

89) हिा प्रिषूिाला कारिीभूत असिारा ....... हा घनरूप घटक आह.े  

अ) C       ब) CO      क)  CO2     ड) H2S  

90) खालीलपैकी .......... या रठकािी कोितीही मोठी दकरिोत्सारी िघुचटना घडलेली नाही.  

अ) र्ेनोवबल        ब) लिंडस्केल      क) थ्री माईल आयलंड      ड) पोखरि  

91) भारतात ......... पंर्िार्षचक योजनेमध्ये पयाचिरिीय प्रश्नांिर र्र्ाच करण्यात आली.  

अ) पवहल्या        ब) िसुऱ्या       क)  वतसऱ्या     ड) र्ौर्थया  

92) खालीलपैकी ........ या  कायद्यानसुार कोित्याही उद्योगास, कारखान्यास अथिा व्यक्तीस वनधाचररत               

       मापिडंापेक्षा अवधक प्रिषूके िातािरिात सोडण्यार्ा अवधकार नाही. 

अ) िनसंिधचन कायिा               ब) पयाचिरि सरंक्षि कायिा         

क)  िन्यजीि संरक्षि कायिा      ड) जैििैद्यकीय कर्रा वनयम  
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93) वनसगच आवि नैसर्गचक ससंाधनांर्ी आंतरराष्ट्रीय संिधचन संस्था (IUCN) र्े मुख्यालय ........... या िशेात आह.े  

अ) वस्ित्झलांड       ब) वजवनव्हा        क)  नॉि े     ड) अमेररका  

94) IUCN च्या रेड वलस्ट (Red list) यािीमधील गुलाबी प ष्ठािर .....प्रजातीर्ी नािे िशचवितात.  

अ) संकटग्रस्त      ब) िमुीळ       क)  संिेिनशील      ड) अवनवश्चत  

95) खालीलपैकी ............. ह ेहररत उजेर्े उिाहरि नाही.  

अ) सौर उजाच       ब) पिन उजाच         क)  जैविक इंधन      ड) लाकूड फाटा  

96) र्ांगल्या सौर विद्युत घटार्ी कायच क्षमता जिळपास ......... % एिढी असते. 

अ) 10        ब) 15        क)  20       ड) 25 

97) विद्युत उजाच वनर्मचतीसाठी भारत ि जगात सिाचवधक िापरला जािारा स्त्रोत ......... हा आह.े  

अ) कोळसा        ब) नैसर्गचक िायू         क)  जलविद्युत       ड) अिुउजाच  

98) खालीलपैकी ........ संघातील प्रािी पेशीस्तरीय संघटन िशचवितात.  

अ) रंध्रीय        ब) वनडारीया          क)  र्पटे क मी       ड) गोल क मी  

99) खालीलपैकी ......... प्रकारर्ी शरीर समवमती प्राण्यामध्ये आढळत नाही.  

अ) असमवमत  ब) विपाश्वच समवमत  क)  अररय समवमत   ड) वत्रस्तरीय समवमत   

100) गांडूळ हा ....... असिारा प्रािी आह.े  

अ) सत्य िहेगुहा      ब) फसिी िहेगुहा   क) िी िहेगुहा   ड) िहेगुहाहीन  

101) िालरस या प्राण्यार्ा समािेश ........ िगाचत करतात.  

अ) उभयर्र       ब) मस्त्य          क)  सरीस प       ड) सस्तन  

102) लोण्याला स्िाि त्यात असिाऱ्या ........ या संयुगामुळे येतो.  

अ) लाटटोज       ब) वस्नग्ध पिाथच          क)  डायअसेटील       ड) असेरटक आम्ल  

103) तीन ते बारा मवहने ठेिनू थोड ेकडक झालेल्या र्ीजला ....... म्हितात.  

अ) मोझरेल्ला       ब) पामेसान         क)  कॉटेज      ड) र्ेडार  

104) सफरर्ंिाच्या रसार्े दकण्िन करून तयार झालेल्या पेयाला ...... म्हितात.  

अ) वसडार      ब) ब्राईन          क)  िाईन       ड) ज्यूस   

105) तेलार्ा तिंग नष्ट करण्यासाठी िापरल्या जािाऱ्या जीिािंूच्या समूहाला ..... म्हितात.  

अ) HBD       ब) HCB        क)  HAB      ड) HOD 

106) मूलपेशी .......... या रठकािी आढळत नाहीत.  

अ) नाळ       ब) कोरकपुटी         क)  मेिपेशी       ड) यक त  

107) जनािरानंा होिारा ररंडरपेस्ट हा विवशष्ट असा त्िर्ारोग टाळण्यासाठी त्यानंा जनुकीय पारेवषत ........... र्ी 

पाने र्घळण्यास ितेात.  

अ) बटाटे       ब) तंबाख ू         क)  मका        ड) बांब ू 

108) टलोलनंग तंत्राने जन्मलेल्या डॉली मेंढीर्ी िाढ  ....... मेंढीच्या गभाचशयात झाली आह.े 

अ) स्कॉटीश        ब) जमचन         क)  दफन डोसेट       ड) डने्माकीयन  

109) तेलािरील तिंग नष्ट करण्यासाठी सूक्ष्मजीिांर्ा िापर करण्यार्ी कल्पना सिचप्रथम भारतीय िंशार्े अमेररकन 

शास्त्रज्ञ .......... यांनी सुर्िली.  

अ) हरगोलिंि खुराना   ब) जे. सी. बोस    क)  ऋषी सुनक   ड) डॉ. आनंि मोहन र्ििती  

110) सायबर गुन्ह्यासंबंधी IT कायिा ........साली अंमलात आला.  

अ) 1972       ब) 1986           क)  2000        ड) 2010 

111) राष्ट्रीय आपत्ती प्रवतसाि िलार्े मुख्यालय ........ येथे आह.े  

अ) दिल्ली       ब) मंुबई        क)  कोलकाता       ड) र्ेन्नई  
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प्रश्न 1 ब) I. िगेळा घटक ओळखा 

1) प्रवतलेखन, भाषातंरि, स्थानांतरि, उत्पररितचन. 

2) वशराविन्यास, वबयांर्ा आकार, पिचिठे, पानार्ी रर्ना. 

3) डोळयांर्े स्थान, हाताच्या हाडांर्ी रर्ना,  नाकपुड्या , कानांर्ी रर्ना. 

4) पक्षांर्ी र्ोर्, मानिी हात, बैलार्ा पाय, ििेमाशार्ा पर. 

5) हायड्रामधील मुकुलायन, पुनजचनन, विविभाजन, खंडीभिन  

6) अपिावहनी, पूरस्थ ग्रंथी, अवधि षि, शुििावहनी 

7) पूरस्थ ग्रंथी, बाथोलीन ग्रंथी, काऊपसच ग्रंथी, शुिाशय  

8) कुक्षी, कुवक्षि ंत, परागकि, अंडाशय  

9) जास्िंि, पपई, सूयचफूल, गुलाब, आंबा 

10) जलविद्युत ऊजाच, सौर ऊजाच, अिु ऊजाच, पिन ऊजाच  

11) वसवलकॉन, युरेवनयम, पेट्ोल, कोळसा 

12) सौर-विद्युत घट, पिन विद्यतु कें द्र, जलविद्यतु कें द्र, सौर औवष्िक विद्युत कें द्र 

13) पािी, िारा, नैसर्गचक िाय,ू जैिइंधन 

14) कासि,  कािळा,  सरडा,  ससुर. 

15) मोर,  पोपट,  कांगारू,  बिक. 

16) मानि,  डॉवल्फन, िटिाघूळ, पाल 

17) झुरळ,  फुलपाखरू,  कोळी,  मधमाशी. 

18) तारामासा,  सी-अर्र्चन, नरेीस, सी-ककंुबर. 

19) नवलका पाि,  ि ढरोम,  परापाि,  र्ूषक. 

20) पेवनवसवलन, वनओमायवसन, आयसोमरेवजस,ररफामायवसन 

21) हायड्रोलेजीस, लायजेस, पेप्सीन, लायगेजीस 

22) जीिािू, विषािू, किक, िनस्पती  

23) खिा, योगटच, लोिी, र्ीज 

24) लॅटटोबॅवसलस, अॅवसडोदफलस, लॅटटोबॅवसलस केसी, टलॉस्ट्ीवडयम   

25) बेडूक, गांडूळ, बोंडअळी, कीटकभक्षक पक्षी 

26) डीडीटी, युररया, मॅलेवथऑन, टलोरोपायरीफॉस 

27) मधुमेह, अॅवनवमया, ल्युकेवमया, थॅलॅसेवमया 

28) िाळििे, खारििे, साखर घालिे, वशजििे 

29) D.D.T., मेलॅवथऑन, टलोरोपायरीफॉस, ह्युमस 

30) हररतिांती, औद्योवगक िांती, नीलिातंी, श्वेतिांती 

31) सोवडयम, अल्युवमवनयम, फॉस्फरस, पोटॅवशअम 

32) र्ीज, िही, आईस्िीम, ताक 

33) टेरीस वव्हटाटा, भात, मोहरी, सुयचफुल 

34) पररिहन सुविधा, सामावजक सुरवक्षतता, समुपिशेन, स्िच्छताग ह 

35) तंबाख,ू हास्यमंडळ, मद्यसेिन, अंमली पिाथच 

36) ॲडनेीन, ग्िावनन, सायटोवसन, थायवमन, युरॅसील   

37) अवमबा, परमेवशअम, सायकॉन, युग्लीना  
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38) डेंग्यू, वसदफलीस, गोनोऱ्हीया, एड्स  

39) गित, नाकतोडा, िाघ, किक  

40) IUCN, WWF, IPCC, BNHS 

41) सौरबल्ब, सौर घट, सौर पॅनल, लस्टं्ग, ॲरे   

42) थेओफे्रस्टस, वप्लनी, जॉन रे, वलवनयस, डॉब्झंस्की 

43) र्ीज, िाईन, बटर, केदफर, योगटच 

44) अॅकटीनोमायसेरटस, स्टे्पटोमायवसस, वजओबॅकटर नॉकाचडीया, अॅवटटनोप्लेन्स  

 

प्रश्न 1 ब) II. फक्त नाि वलहा. 

1)  मी सरीस प ि सस्तनी या िोघांना जोडिारा ििुा आह,े तर मी कोि? 

2) आधुवनक आनुिंवशकीर्ा जनक कोिास म्हितात? 

3) खालील आक तीत कोिती दिया िाखिली आह?े     

4) नैसर्गचक वनिडीर्ा वसध्िांत डार्िचनने कोित्या पुस्तकात प्रवसद्ध केला? 

5) खालील आक तीत कोिती दिया िाखिली आह?े 

6) खालील आक तीतील अिशेषांगार्े नाि वलहा. 

                  
7) पुरुष प्रजनन संस्थेशी संबंवधत संपे्ररके.  

8) प्रजननासंबंधी आधुवनक तंत्रज्ञान पद्धती. 

9) ऊजेर्ी विविध रूपे. 

10) िीज वनर्मचतीसाठी जवनत्राला दफरिण्यासाठी लागिारे साधन. 
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11) िोन नैसर्गचक िायूंर्ी नाि.े 

12) किका पासून वमळविलेल्या या विकरापासून शाकाहारी र्ीज बनते.    

13) ह ेधूर रवहत इंधन आह.े 

14) रासायवनक ि ष्या वव्हनेगर म्हिजे र्ार टके्क ____ 

15) पेशींर्े प्रकार, पेशींर्ी रर्ना आवि पेशी अंगके यार्ा अभ्यास करिारी विज्ञानार्ी शाखा ……… 

16) मािसाच्या म त्यूनंतर नेत्र, हृिय यांसारख्या अियिांर्े िान करण्यार्ी सकंल्पना…… 

17) शेतीमध्ये िापरल्या जािाऱ्या गैरजनकुीय जैितंत्रज्ञानामधील बाबी…………………. 

18) जनुकीयि ष्या उन्नत वपके…………………………………. 

19) जैविक खत म्हिून िापरले जािारे जीिािू…………………………………..   

20) भ्रूिातील मूलपेशीपासून मानिी शरीरात तयार होिाऱ्या पेशींर्ी संख्या. 

21) अियि प्रत्यारोपिासाठी िापरता येतील असे अियि. 

22) स्त्रीयुग्मक ि पंुयुग्मक याचं्यापासून तयार झालेल्या यगु्मनजामधील जिळपास एकसारख्या असिाऱ्या 

पेशींर्े नाि 

23) खोकल्यािर औषध बनिण्यासाठी िापरली जािारी िनस्पती  

24) सामावजक आरोग्य धोटयात आििारे रोग 

25) सामावजक  आरोग्यािर पररिाम करिारे घटक 

26) पुढील आपत्तीच्या प्रकारार्े नाि वलहा.   

 आपत्ती       प्रकार 

 सुनामी, ज्िालामुखी, भकंूप     ............  

 र्िीिािळ, वहम िािळे, िषु्काळ, महापूर   ............  

 िििा, ति फैलाि, गारा, अिषचि     ............  

 संसगचजन्य, विषाि,ू वजिािू, विषारी प्राण्यांर्ा िशं  ............  

 विषारी िायू गळती, अिूर्ार्ण्या, अवनयोवजत दिया, अपघात  ............  

 

प्रश्न 1 ब) III. सहसबंधं ओळखा 

1) आंत्रपुच्छ : अिशेषांगे : : पेरीपॅटस : ------- 

2) उत्िांतीर्ा वसद्धांत : डार्िचन      : :    ----------------: लॅमाकच  

3) न्युवटलओटाईडर्ी जागा बिलिे  : उत्पररितचन : :रायबोझोमर्ी जागा बिलिे   : ------------- 

4) अवमबा : विभाजन  :: हायड्रा : ------------ 

5) वनिलपंुज : वनिल :: िलपंुज : ------------ 

6) उभयललंगी  : जास्िंिी :: एकललंगी : ------------ 

7) पुटीका ग्रंथी संपे्ररक : लडबंपेशीर्ा विकास  :: पीतलपंडकारी संपे्ररक : ----------- 

8) अवतररक्त मंडले : वनिलपंुज आवि िलपंुज :: आिश्यक मंडले : -------------- 

9) जलविद्युत कें द्र : पािीसाठा :: अिुविद्युत कें द्र :............ 

10) शेगडी : औवष्िक ऊजाच :: वशलाई मशीन : …………… 

11) सौर घटापासून वमळिारी विद्युतशक्ती : दिष्ट :: घरगतुी उपकरिांना लागिारी विद्युतशक्ती : ………. 

12) औवष्िक ऊजाचवनर्मचती : हिा प्रिषूि :: अिुऊजाच वनर्मचती : ……….. 

13) पट्टक मी  : र्पया क मींर्ा सघं  :: पोटातील जतं ........... 

14) सस्तन प्रािी  : फुफ्फुसािारे श्वसन :: मत्स्य : ........... 
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15) र्पटे क मी : उभयललंगी :: गोलक मी ......... 

16) रंध्रीय : असमवमत :: वनडाररया ........... 

17) संवधपाि : सिाचत मोठा संघ :: म िकुाय .............. 

18) लॅटटोबॅवसलस :योगटच: : बेकसच यीस्ट: _____ 

19) सॅकरोमायवसस सरेेव्हीसी : इथेनॉल: : अँस्परवजलस ओरायझी : _____ 

20) लॅवटटक आम्ल: आम्लता ििेे  : :  बीटा कॅरोटीन: _____ 

21) िाय ूइंधन: कोल गॅस :: _____:  िगडी कोळसा  

22) श्वेतिातंी : िगु्ध उत्पािनात िाढ :: हररत िांती : ................ 

23) श्वेतिातंी : िगु्धोत्पािन : : नीलिांती : .............. 

24) नशा ििेारे पिाथच : अंमली पिाथच ::ककच रोगजन्य पिाथच : --------- 

25) तंबाख ूसेिनािर वनयंत्रि : टाटा ट्स्ट :: झोपडपट्टीतील मुलांना वशक्षि :--- 

 

प्रश्न 1 ब) IV. कायच वलहा. 

1. विद्युत जवनत्र. 

2. टबाचइन/झोतयंत्र 

3. कुललंग टॉिर  

 

प्रश्न 1 ब) V. र्कू की बरोबर वलहा. 

1) म त सजीिाचं्या शरीरात C-12 र्ा ऱ्हास  ही एकर् प्रदिया सतत र्ाल ूअसते. 

2) आदिकें द्रकी सजीिांर् ेविभाजन सूत्री ककंिा असूत्री पद्धतीने होते. 

3) परागनवलका कुवक्षि न्तामागे वबजांडातील भ िपोशात पोहर्ते. 

4) कधी कधी जुळी अपत्ये जनुकीयि ष्या िेगळी असतात. 

5) परागकोशातील परागकि स्त्रीकेसराच्या कुक्षीिर स्थानांतररत होतात. 

6) पयाचिरि ही एक अत्यतं व्यापक संज्ञा आह.े 

7) सौर ऊजाच प्रकल्पातून वमळिारी विद्यतुऊजाच दिष्ट (DC) प्रकारर्ी असते. 

8) विद्युत ऊजाच वनमाचि केली जाते. 

9) जलविद्युत कें द्रातून विद्यतुवनर्मचती होताना कोितेही प्रिषूि होत नाही. 

10) पिन विद्युतकें द्रामध्ये दफरिारी पाती जवनत्र गवतमान करतात आवि विद्युत ऊजाच वनमाचि केली जाते. 

11) अिु ऊजाच कें द्रात साखळी प्रदिया वनयंवत्रत करता यते नाही. 

12) आवण्िक कर्ऱ्यार्ी विल्हिेाट कशी लािायर्ी हा शास्त्रज्ञांपुढील जटील प्रश्न आह.े 

13) नैसर्गचक िायूिर र्ालिाऱ्या संर्ाच्या कायचक्षमतेपेक्षा कोळशािर र्ालिाऱ्या विद्युतवनर्मचती संर्ार्ी 

कायचक्षमता अवधक असते. 

14) जलविद्युत वनर्मचती कें द्रात धरिात साठिलेल्या पाण्यातील गवतज ऊजेर्े रुपांतर पाण्यािारे वस्थतीज ऊजते 

केले जाते. 

15) औवष्िक ऊजेिर आधाररत विद्युत ऊजाचवनर्मचती कें द्रात सौर ऊजेिर र्ालिारे टबाचइन िापरले जाते. 

16) सौर घटापासून वमळिारे विभिांतर त्याच्या क्षेत्रफळािर अिलंबून असते. 

17) शंुडकार्ा उपयोग भक्ष्य पकडण्यासाठी होतो. 

18) प्राण्यांर्े  शरीर छोया – छोया समान भागात विभागललेे नसेल तर अशा शरीराला खंडीभिन म्हितात. 

19) पेट्ोमायझॉन हा प्रािी बाह्यपरजीिी नसतो. 
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20) तारामासा हा प्रािी छद्मपाि च्या साहाय्यान ेप्रर्लन करतो. 

21) िगीकरिामुळे प्राण्यांर्ा अभ्यास करिे सोपे झाले आह.े 

22) योगटचर्े पाश्चरीकरि करून ते जास्त रटकिता येते. 

23) खाद्यपिाथाांना गोडपिा आिण्यासाठी वव्हनेगरर्ा िापर होतो 

24) औद्योवगक कर्ऱ्यार् ेसूक्ष्मजैविक ऑटसी अपघटन होऊन वमथेन िाय ूह ेइंधन वमळते. 

25) स्पायनोसॅड ह ेजैविक कीटकनाशक आह.े  

26) अॅसीडीदफवलयम प्रजातीच्या जीिािंूसाठी सल्फ्युररक आम्ल हा उजाचस्त्रोत आह.े  

27) मानिवनर्मचत रसायनारं्ा नाश करण्यार्ी क्षमता सूक्ष्मजीिात नसैर्गचकरीत्यार् आढळते. 

28) विविध प्रकारच्या जीिािू ि किकांपासून  प्रवतजैविके  वमळिता येत नाहीत   

29) गैरजनुकीय तंत्रज्ञानामध्ये पेशीतील जनकुामध्येर् बिल घडिून आिला जातो. 

30) पूिी इन्सुवलन घोड्याच्या शरीरातून वमळिल ेजात असे. 

31) गांडुळे, बुरशीमुळे जवमनीतून N, P, K सारख ेवपकांसाठी आिश्यक असिारे घटक वपकांसाठी उपलब्ध होऊ 

शकतात. 

32) नैसर्गचक साधनांर्ा िापर करून रोगमुक्ती शटय करिारा कोितार् िारसा आपल्याकड ेनाही. 

33) मलेररया हा विकार यक तातील पेशींमध्य ेजनुकीय िोष वनमाचि झाल्यास होतो. 

34) सूडोमोनास ह ेजीिािू प्रिवूषत पािी आवि जमीन यांतील हायड्रोकाबचन आवि तेलासारखी प्रिषूके िेगळी करू 

शकतात. 

35) गैरजनुकीय तंत्रज्ञानामध्ये पेशीतील जनकुांमध्येर् बिल घडिून आिला जातो. 

36) बॅवसलस थरुीनजाएनसीस या जीिनुमधील जनुक काढून ते कापसाच्या जनुकात टाकतात. 

37) प्रत्यारोपिाच्या माध्यमातून वपकांच्या विविध उच्च प्रतीच्या प्रजाती विकवसत झालेल्या आहते. 

38) जनुकीयि ष्या उन्नत वपकांमध्ये रोगप्रवतकारक्षमता कमी असते. 

39) जैितंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने बनिलेल्या लसी फार काळ रटकत नाहीत. 

40) काटूचन दफल्मस् पाहिारी मुल ंकधीतरी त्यामधील पात्रांप्रमाि ेिागू लागतात. 

41) तंबाखूजन्य पिाथाांमुळे तोंड, फुफ्फुस यांर्ा ककच रोग होत नाही. 

42) जास्त हसल्यान ेताितिाि िाढतात. 

 

प्रश्न 1 ब) VI जोड्या जळुिा.    

1)  

‘अ’ गट ‘ब’ गट 

1) शरीरशास्त्रीय पुरािे    अ) माकडहाड ि अक्कलिाढ 

2) पुराजीिविषयक पुराि े आ) पानार्ा आकार ि वशराविन्यास 

 
इ) जीिांर्े अिशेष ि ठस े
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2) 

‘अ’ गट ‘ब’ गट 

1) प्रिषूिकारी ऊजाच  अ) धुरातील कि 

2) पयाचिरिस्नेही ऊजाच आ) पानार्ा आकार ि वशराविन्यास 

 इ) पिन ऊजाच   

 

3)  

‘अ’ गट ‘ब’ गट 

1) सूयचप्रकाश  अ) पिन ऊजाच 

2) नैसर्गचक िाय ू ब) पयाचिरिस्नेही ऊजाच 

 क) जीिाश्म इंधन े

4)  

‘अ’ गट ‘ब’ गट 

1) िहेगुहाहीन शरीर       अ) म िकूाय 

2) फसिी िहेगुहा आ) ऊती 

3) खरी िहेगुहा इ) गोलक मी 

 ई) रंध्रीय   

5)  

‘अ’ गट ‘ब’ गट 

1) अॅस्परटेम अ) विनॉवटसश्वसन 

2) दकण्िन आ) सूक्ष्मजीि प्रवतबंधक 

3) नायसीन इ) व्हवॅनवलन 

4) इसेन्स ई) गोडी ििेे 

6)  

‘अ’ गट ‘ब’ गट 

1) बेकसच यीस्ट अ) प्रोबॉयोरटटस 

2) सोअर िुट आ) पाि 

3) लाएजेस इ) प्रवतजैविक 

4) पेवनवसवलन ई) सूक्ष्मजैविक विकर 

 

 

7)  

‘अ’ गट ‘ब’ गट 

सजीि शोषनू घते असललेा पिाथच 

1) सुडोमोनास अ) दकरिोत्सार 

2) टेररस वव्हटाटा ब) हायड्रोकाबचन्स 

 क) आसेवनक 

 ड) युरेवनयम 
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8)  

‘अ’ गट (सजीि) ‘ब’ गट (शोषनू घते असललेा पिाथच) 

1) मोहरी अ) दकरिोत्सार 

2) वडईनोकोकस रेडीओडरन्स ब) सेलेवनयम 

 क) आसेवनक 

 ड) युरेवनयम 

9)  

स्तभं ‘अ’ स्तभं ‘ब’ 

१  अ-जीिनसत्ि  अ बेरीबेरी  

२  ड- जीिनसत्ि  ब रक्तक्षय  

३  के- जीिनसत्ि  क मूडिसु  

४  ब1 - जीिनसत्ि  ड रातांधळेपिा  
 

9)  

स्तभं ‘अ’ स्तभं ‘ब’ 

१  अ-जीिनसत्ि  अ बेरीबेरी  

२  ड- जीिनसत्ि  ब रक्तक्षय  

३  के- जीिनसत्ि  क मूडिसु  

४  ब1 - जीिनसत्ि  ड रातांधळेपिा  

10)  

औवष्मक उजाचवनर्मचती कें द्र  रठकाि क्षमता  

१  लिंध्यानगर  महाराष्ट्र  4760 

२  मंुद्रा  छत्तीसगड  4620 

३  तमिार  गुजरात  3400  

४  र्ंद्रपूर  मध्यप्रिशे  3340 
 

11)  

अि ुविद्यतु वनर्मचती कें द्र रठकाि 

१  कुडनकुलम  महाराष्ट्र  

२  तारापूर  तावमळनाडू  

३  राितभाटा  कनाचटक  

४  कैगा  राजस्थान   

12)  

जल विद्यतु वनर्मचती कें द्र रठकाि 

१  टेहरी  आंध्र प्रिशे  

२  कोयना   वहमार्ल प्रिशे  

३  श्रीशैलम   उत्तराखंड  

४  नाप्था झािी  महाराष्ट्र  
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13)  

स्तंभ ‘अ’ स्तंभ ‘ब’ 

१  कोदफया ॲरेवबक   अ सॅकरोमायसीस सरेेवव्हसी  

२  वथओब्रोमा कोकाय  ब लटटोबवसलस ब्रेव्हीस  

३  द्राक्षे  क कॅन्डीडा  

14)  

प्रवथन उत्पािन  उपयुक्तता  

१  इन्शुवलन  a विषाि ूसंिमि 

२   सोमॅटोस्टॅरट न b कॅन्सर 

३  इररथ्रोपॅयेरटन c वहमोदफवलया 

४  फॅटटर VIII d ॲवनवमया 
५  इंटरल्युकीन e ठेंगूपिा 

६  इंटरफेरॉन f मधुमेह 

15)  

महत्िार्े विभाग   िरूध्िनी िमांक  

१  पोलीस  a 1512  

२   अग्नीशामक िल  b 1910  

३  आपत्ती वनयंत्रि कक्ष c 1098  

४  रुग्ििावहका  d 1091  

५  मवहला मित कक्ष  e 102  

६  र्ाईल्ड हले्पलाईन  f 108  

७  ब्लड बँक  g 101  

८  रेल्ि ेमित कक्ष  h 100 

 

प्रशन् 1 ब) VII. व्याख्या वलहा.

1) भाषांतरि   

2) स्थानांतरि   

3) उत्पररितचन 

4) खंडीभिन 

5) शाकीय प्रजनन 

6) फलन 

7) पुनजचनन 

8) पुष्पि ंत  

9) विद्युत र्ुंबकीय प्रितचन 

10) कें द्रकीय विखंडन 

11) लस 

12) जैितंत्रज्ञान 

13) मूलपेशी 

14) टलोलनंग 

15) DNA कफंगरलपं्रट 

16) जनुकीय उपर्ार 

17) बहुविधता 

18) सामावजक आरोग्य 

19) प्रथमोपर्ार  

 

20) वबग बॅगँर्ा वसद्धांत                     21 ) रेडीओ काबचन                                22) उजरे्े र्लन          

23) सहविकरे                                     24) सजातीय गुिसतू्र े                          25) खंडीभिन                        

26) परागीभिन                                  27) लोकसंख्येर्ा विस्फोट                   28) दकरिोत्सारी प्रिषूि    

29) वर्पको आंिोलन                          30) हररत उजाच                                    31) सौर घटार्ी जोडिी   

32) मोती उत्पािन                             33) ऑटटोपसर्े प्रर्लन                      34) योगटच    

35) र्ीजर् ेप्रकार                               36) सायबर गुन्ह े                                37) राष्ट्रीय आपत्ती िल  
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प्रश्न  1 ब) VIII. एका िाटयात उत्तर वलहा. 

1) युग्मक वनर्मचती म्हिजे काय ? 

2) जुळयांर्े प्रकार वलहा. 

3) एकार् प्रजातीच्या िोन सजीिांमध्ये तंतोततं साम्य असिे अथिा नसिे ह ेकोित्या बाबीिर अिलंबून 

असते? 

4) शुिपेशी कशा तयार होतात ? 

5) रेत कसे बनते ? 

6) परागिार्े घटक कोित े? 

7) फलनानतंर बीज आवि फळ कशापासून तयार होते ? 

8) बीजांकुरि म्हिजे काय ? 

9) सोबतच्या आक तीत िशचिलेल्या प्रजनन पद्धतीर्े नाि वलहा. 

 

10) िनस्पती ि प्रािी नामशेष होण्यापासून स्ित:स कसे िार्ि ूशकतात?  

11) एकपेशीय सजीिांमधील अलैंवगक प्रजननार् ेतीन प्रकार कोिते?  

12) पुढील अियिांर्ी काये वलहा.  

I) वबजािूधानी        ii) वनिलपंुज      iii) वशश्न     iv) शुिाशय       

13) पररसंस्था म्हिजे काय?  

14) पुढील वर्न्ह संकेत काय सांगतात ते ओळखा ? 

 

15) पयाचिरिािर पररिाम करिारे िोन मानिवनर्मचत घटक वलहा. 

16) सोबतच्या आक तीतील प्रािी धोटयात आलेल्या प्राण्यांच्या कोित्या प्रजातीत मोडतो? 
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17) जलविद्युत वनर्मचतीर् ेफायि ेवलहा. 

18) जलविद्युत वनर्मचतीबाबतर्े काही तोटे वलहा. 

19) अिु ऊजाच वनर्मचतीर्े फायि ेवलहा. 

20) अिु ऊजाच वनर्मचतीर्े तोटे वलहा. 

21) विद्युत ऊजाच वनर्मचतीर्ी प्रिाह आक ती रेखाटा. 

22) अिु ऊजाच वनर्मचतीमध्ये कोिते इंधन िापरल ेजाते? 

23) खवनज इंधनापासून आवि अिु ऊजेपासून वमळिारी विद्यतु ऊजाच  पयाचिरि-स्नेही का नाही? 

24) सौर पराितचक महत्िार्ा का ? 

25) कोळसा ि नैसर्गचक िाय ूयापैकी कोित ेइंधन पयाचिरिस्नहेी आह?े का? 

26) इन्व्हटचरर्े महत्ि स्पष्ट करा. 

27) अिुभट्टीमध्ये वनयंत्रक कांड्या का िापरल्या जातात? 

28) हररत ऊजाच म्हिजे काय? कोित्या ऊजाचस्त्रोतास हररत ऊजाच म्हिता येईल? 

29) स्पष्टीकरि द्या : जीिाश्म ऊजाच ह ेहररत ऊजेर् ेउिाहरि नाही. 

30) पायांच्या तीन जोड्या असिाऱ्या प्राण्यार्े नाि वलहा.   

31) अधचसमप ष्ठरज्जू  प्राण्यांर्े शरीर दकती भागामध्य ेविभागललेे असते.? 

32) तुम्हांला माहीत असलेल्या कोित्याही एका शीतरक्ती प्राण्यांर्े नाि वलहा. 

33) स्पॉवन्जला या प्राण्याच्या शरीरािर सूक्ष्म वछद्र ेअसतात. त्या वछद्रांना काय म्हितात? 

34) ज्या प्राण्यांच्या शरीरात पाठीर्ा  किा असतो त्या प्राण्यानंा काय म्हितात? 

35) ज्या प्राण्यांच्या शरीरात पाठीर्ा  किा नसतो त्या प्राण्यांना काय म्हितात ? 

36) कोित्या संघातील प्राण्यांर्े शरीर अररय समवमत आवि विस्तरीय असते? 

37) फसिी िहे्गुहा असिाऱ्या प्राण्यार्े नाि वलहा? 

38) बटबटीत डोळे, डोके ि धड यामध्ये मान नसिारा प्रािी कोिता?  

39) आक तीमधील प्रािी स्िसंरक्षि कसे करतो ?   

 
 

40) आक तीमधील प्राण्याच्या प्रर्लनार्े अियि कोित े?  

  

41) कोित्या किकाच्या साहाय्याने  दकण्िन करून सोयासॉस बनितात?     

42) वडटजांट मध्ये मळ काढण्यार्ी प्रदिया कमी तापमानालाही का  घडून येते?    

43) इन्स्टंट सूप ला िाटपिा आिण्यासाठी त्यात काय टाकतात?     

44) शेती उद्योगातील रासायवनक कीडनाशके ि कीटकनाशके यातून कोिते रासायवनक द्रव्य मातीत वमसळते? 
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45) युरेवनयमर्े अविद्राव्य क्षारातं रूपांतर करिारे सूक्ष्मजीि कोिते?  

46) िोन िधुचर आजारांर्ी नाि ेवलहा. 

47) पुढील तक्ता पूिच करा.  

आपत्तीर्ा प्रकार पररिाम 

अ) .................... जखमी होि,े भािवनक, मानवसक ताि वनमाचि होि,े 

साथीर्े रोग पसरिे, आपद्ग्रस्तांर्ा म त्यू होि े

ब)  पयाचिरिीय ....................................... 

  

48) खालील िाटय बरोबर करुन पुन्हा वलहा.   

“आपत्तीर्ा आर्थचक नेत त्िािरील पररिाम म्हिजे एखाद्या आपत्तीत स्थावनक नेत त्ि प्रभािी नसेल तर 

तेथील नागररक दिशाहीन बनतात.”    

 

 प्रश्न  2 अ) शास्त्रीय कारि ेवलहा.  

1) आईिवडलांर्े काही गुिधमच त्यांच्या अपत्यात यतेात. 

2) पेरीपॅटस हा अॅनेवलडा ि संवधपाि प्रािी या िोघांना जोडिारा ििुा आह.े 

3) अप ष्ठिंशीय प्राण्यापासून हळूहळू प ष्ठिंशीय प्राण्यार्ा उिभि झालेला दिसतो. 

4) डकवबल प्लॅरटपस हा सस्तन प्राण्यांशी नाते सांगतो. 

5) व्यायाम केल्यािर आपल्याला थकल्यासारखे िाटते. 

6) ग्लुकोजर् ेपूिच ऑवटसडीकरि करण्यासाठी ऑवटसजनर्ी आिश्कता असते. 

7) तंतुमय पिाथच ह ेमहत्िार्े पोषि तत्ि आह.े  

8) पेशी विभाजन हा पेशीच्या आवि सजीिांच्या अनेक गुिधमाांपैकी महत्िार्ा गुिधमच आह.े  

9) काही उच्चस्तरीय िनस्पती ि प्रािीसुद्धा काही िेळा विनॉवटसश्वसन करतात. 

10) िेब र्िालार् सायट्ीक आम्लर्ि असेही म्हितात. 

11) िनस्पतींमध्ये फूल ह ेलैंवगक प्रजननार्े कायाचत्मक एकक आह.े  

12) जास्त ियाच्या वस्त्रयांना होिाऱ्या अपत्यांना व्यंग असण्यार्ी शटयता जास्त असते. 

13) िनस्पतीतील फलनाला विफलन म्हितात.  

14) 45 – 50 िषाांच्या िरम्यान स्त्रीला रजोवनि त्ती येते.  

15) लैंवगक प्रजननाने तयार होिाऱ्या निीन जीिाकड ेिोन्ही जनकांर्ी विर्ररत जनुके असतात.  

16) प्रिषूि ही खूप व्यापक संकल्पना आह.े 

17) पयाचिरि समतोलामध्ये मानिार्ी भूवमका महत्िार्ी आह.े 

18) पररसंस्थेतील विविध अन्नसाखळयांमुळे पयाचिरि समतोल राखला जातो. 

19) वनसगाचच्या अवस्तत्िावशिाय मानिार्े अवस्तत्ि ही अशटयप्राय बाब आह.े 

20) विद्युतवनर्मचती प्रकारानंुसार टबाचइनर्ा आराखडाही िेगिगेळा असतो. 

21) अिुऊजाच कें द्रात अिु-विखंडन प्रदिया वनयंवत्रत करिे अत्यािश्यक असते. 

22) सौर फोटो व्होल्टाईक घटाचं्या सहाय्याने mW पासून MW पयांत ऊजाचवनर्मचती शटय आह.े 

23) जलविद्युत ऊजाच, सौर ऊजाच आवि पिन ऊजाच यांना ‘नतूनीकरिक्षम ऊजाच’ म्हितात.  

24) ऊजाचबर्त ही काळार्ी गरज आह.े 

25) गांडूळाला शेतकऱ्यांर्ा वमत्र म्हितात. 

26) सरीस प प्राण्यांच्या शरीरार् ेतापमान अवस्थर असते. 
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27) कासि जवमनीिर आवि पाण्यातही राहते, तरीही त्यार्ा उभयर्र या िगाचमध्ये समािेश होत नाही. 

28) सध्याच्या काळात प्रोबायोरटटस ना अवधक महत्त्ि प्राप्त झाल ेआह े     

29) व्यािसावयक उपयोगासाठीर् ेयीस्ट िापरून बनिलेली पाि ि इतर उत्पािन ेपौवष्टक असतात. 

30) सूक्ष्मजैविक विकरे पयाचिरिस्नेही ठरतात.  

31) निीकरि योग्य ऊजाचस्त्रोतांर्ा मध्ये जैिइंधन ह ेमहत्त्िार्े साधन आह.े     

32) भूमी भरि खड्ड्यात प्लावस्टकर्े अस्तर घातल ेजाते.   

33) समुद्रातील तेलगळतीमुळे होिाऱ्या िषु्पररिामांिर वनयंत्रि वमळिण्यासाठी सूक्ष्मजीिांर्ा िापर केला 

जातो. 

34) तिनाशक रोधी िनस्पती शेतीसाठी लाभिायक असतात. 

35) जैितंत्राने तयार करण्यात आलेल्या लसी सुरवक्षत असतात. 

36) मरिोत्तर िहेिान आवि अियििान यांसारख्या संकल्पना पुढे आल्या आहते. 

37) पुनरुज्जीवित उपर्ार पद्धतीत मूलपेशी  अत्यंत महत्िाच्या असतात. 

38) सांडपािी प्रदिया न करता निीत सोडू नये. 

39) जनुकीयि ष्या उन्नत वपके शेतकऱ्यानंा फायिशेीर आहते. 

40) मानिी शरीरातील काही अियि बहुमोल आहते. 

41) आजकाल शाळकरी मुलांना ताितिािांर्ा सामना करािा लागतो. 

42) मैिानी खेळांर्े महत्ि अतुलनीय आह.े 

43) मद्यसेिन कधीही िाईटर् असते. 

 

प्रश्न 2 ब) I. खालील प्रश्न सोडिा. 

1) भ्रूिविज्ञान यािर टीप वलहा. 

2) खालील ओघ तक्ता पूिच करा 

          

3) आनुिंवशकीर्े फायि ेकोिते आहते. 

4) उत्िांतीर् ेपुरािे कोित ेआहते त्यांर्ी नािे वलहा. 

5) संपादित गुिांर्ा अनुिंश म्हिजे काय? 

6) जाती ि जातीबिल म्हिजे काय? 

7) उत्पररितचनामुळे कोित्या जनुकीय विक ती वनमाचि होतात? 

8) खालील आक तीत उत्िातंीर्ा पुरािा िाखििारा अियि कोिता?  
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9) सजीिांच्या उजेर्े मुख्य स्त्रोत कोिते आहते? 

10) पेशीस्तरािरील श्वसन म्हिजे काय ते सांगून त्यार्े िोन प्रकार वलहा. 

11) ग्लुकोजर् ेविघटन होऊन कोिकोिते घटक तयार होतात? 

12) अॅसेटीलर्े पूिच ऑवटसडीकरि होऊन कोिते रेिू वमळतात? 

13) प्रवथनांच्या पर्नानंतर कोिकोिती अवमनो आम्ले तयार होतात? 

14) मेिाम्लार्ा िापर स्पष्ट करा. 

15) जीिनसत्िे म्हिजे काय? त्यार्े िोन गट ि सहा प्रकार वलहा. 

16) तुझ्या वमत्राला ककंिा मैवत्रिीला पेशी विभाजनार्े फायि ेसमजािून सांग. 

17) खालील आक तीत कोिती दिया िशचविली आहे.  

 

18) पेशीविभाजनातील या अिस्थेर्े नाि वलहून या अिस्थेत काय घडते त ेवलहा. 

 
19) “शरीरार्े अनके तुकड-ेतकुड ेकरून प्रत्येक तकुडा निजात सजीि म्हिून जीिन जग ूलागतो.” या 

ििचनािरून त्या सजीिार्ी प्रजनन पद्धती ओळखा ि त्यार्ी योग्य आक ती काढा तसेर् या पद्धतीने 

प्रजनन करिाऱ्या सजीिांर्ी िोन उिाहरिे वलहा. 

20) लैंवगक आवि अलैंवगक प्रजनन यातील फरकार् ेमुद्द ेवलहा.  

21)  फलनार्ी दिया स्पष्ट करा.  

22)  मानिी पुरुष प्रजनन संस्थतेील अियिांर्ी नािे वलहा.  

23) मानिी स्त्री प्रजनन संस्थरे्ी अियिांर्ी नािे वलहा. 

24) िनस्पतींमधील अलैंवगक प्रजनन थोडटयात स्पष्ट करा. 

25) वनसगाचत अधचगुिसूत्री विभाजनान ेपेशी विभावजत झाल्या नसत्या तर काय झाल ेअसत े? 

26) प्रजनन म्हिजे काय? प्रजनन प्रदियेर्े महत्त्ि वलहा. 

27) लैंवगक प्रजननातील िोन प्रमुख प्रदिया स्पष्ट करा? 

28) आक तीमधील अ, ब, क ह्या सकेंत वर्न्हारं्े पयाचिरिसंिभाचत अथच स्पष्ट करा.  
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29) पयाचिरिीय प्रिषूि म्हिजे काय? प्रिषूिार्े प्रकार कोिते?  

30) पयाचिरिािर पररिाम करिारे िोन घटक कोिते? त्यांर्े प्रत्येकी िोन उिाहरिे वलहा. 

31) पुढील संकल्पना तक्ता पूिच करा. 

 
32) अन्नसाखळी पूिच करा. 

गित .............. बेडूक ............. गरुड  

33) जािि मोलाई पयांग यांच्या गोष्टीतून कोिता बोध वमळतो ?  

34) संिेिनशील प्रजाती म्हिजे काय त ेसांगून त्यार्ी िोन उिाहरिे वलहा. 

35) माझ्या शरीरातील विविध भागांना योग्य नािे द्या. 

         
36) पुढील तक्ता पूिच करा. 

 िगच  उिाहरि 

अ  मस्त्य   

आ उभयर्र   

इ सस्तन   

ई सरीस प   

                                                     

37) पक्षी आवि सस्तन प्रािी यांच्या फरकातील र्ार मुद्द ेवलहा. 

38) जलर्र प्रािी  आवि भूर्र प्रािी यांच्या फरकातील र्ार मुद्द ेवलहा. 

39) फुलपाखरू आवि िटिाघूळ यांच्या फरकातील र्ार मुद्द ेवलहा.  

40) पुढील क ती पूिच करा. 
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अ) मी कल्ल्यािारे श्वसन करतो तर मी कोि ? ……………… 

आ) मी उष्िरक्ती आह,े तर मी कोि ? …………………… 

इ) मला िधू स्रििाऱ्या ग्रंथी आहते तर मी कोि ? ………………….. 

41) खालील तक्ता पूिच करा.   

 गांडूळ तारामासा 

संघ  ............. कंटकर्मी  

प्रर्लनार्े अियि  ............. ............. 

आढळ  जवमनीत  ............. 

 

42) मी मगर आह ेआवि मी सुसर आह.े  

अ ) तर आमर्ा संघ कोिता? 

आ ) आमच्या शरीरार्े तीन भाग कोिते ? 

इ ) आम्हाला पाण्यात श्वसन का करता यते नाही? 

43) अ) ि ढरोम ि परापाि ह ेप्रर्लनार्े अियि कोित्या संघाच्या प्राण्यांत असतात? 

आ) ‘उपांगांच्या जोड्या’ ह ेकोित्या संघार्े िैवशष्य आह?े 

ई) कोित्या िगाचच्या प्राण्यांत  कमकुित पाय आढळतात? 

44) अ) आम्ही उत्िांतीच्या वशडीतले सिाचत खालर्े प्रािी आहोत तर आमर्ा संघ कोिता ? 

आ)  आमच्या शरीरातील पािी बाहरे सोडण्याच्या वछद्राला काय म्हितात.? 

इ) आमच्या शरीरातील पािी आत घेिाऱ्या वछद्राला काय म्हितात.? 

45) अ) आम्ही सागर जलवनिासी आहोत.तर आमर्ा संघ कोिता? 

आ )  िशंपेशीर्ा उपयोग आम्ही कशासाठी करतो? 

इ )  उपद्रिी दकड्यांर्ा नाश कोिता दकटक करतो ? 

46) िगीकरिार्े फायि ेवलहा. 

47) खालील प्राण्यांर्ी आक ती काढून त्यांच्या महत्िाच्या अियिाना नािे द्या. 

 अ ) हायड्रा   आ ) वलव्हरफ्लकू    इ ) हडचमावनया  

48) आक तीर्े वनरीक्षि करून प्रश्नांर्ी उत्तरे वलहा.                                                    

 
अ) या प्राण्यांर्ा समािेश कोित्या संघात होतो?     

आ) या संघातील प्राण्यांर्ी िोन िैवशष्ये वलहा. 

49)   आक तीर्े वनरीक्षि करून प्रश्नांर्ी उत्तरे वलहा. 
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अ) आक तीत दिलेले प्रािी कोित्या िैवशष्यांमुळे एकार् संघात समाविष्ट केले आहते? 

आ) यांच्या शरीराभोिती असलेले बाह्यकंकाल कशापासनू बनलेल ेअसते? 

इ) या संघातील आिखी िोन उिाहरिे वलहा.  

50) पुढील उतारा िार्नू प्रश्नार्ी उत्तरे वलहा  

लडेी बग बीटल 

लेडी बग बीटल हा एक दकटक असून तो उपद्रिी दकड्यारं्ा नाश करून शेतकऱ्यानंा मित करतो. हा 

परभक्षी दकटक असनू बहुताश वपकांिरील रस शोषि करिाऱ्या मािा, तुडतुड,े पांढरी माशी, फुलदकड ेि वपठ्या 

ढेकूि आिीच्या वपलांिर उपजीविका करतो. मका, ज्िारी, कापूस, ऊस, कडधान्य, भाजीपाला फळझाड े 

इत्यािी वपकांिर दकडीर्े वनयंत्रि ह ेदकटक नैसर्गचकररत्या करत असतात. ह ेदकटक आकषचक आवि रंगाने लाल, 

वपिळे ककंिा राखाडी रंगार् े  असतात. या दकटकाच्या अनेक प्रजाती आपल्या शेतात आढळून यतेात. या 

दकटकार्ा जीिनिम अंडी, अळी, कोष, पतंग या र्ार अिस्था असतात. अंडी डबटयातील पाण्यात घातली 

जातात. अळी राखाडी  रंगार्ी असते. अळी आवि प्रौढ िोन्ही रस शोषिाऱ्या दकडींिर उपजीविका करतात. 

अ) लेडी बग बीटल आपली उपजीविका कशी करतो? 

आ) लेडी बग बीटल कोित्या रंगार्े असतात? 

इ) या दकटकाच्या जीिनिमाच्या र्ार अिस्था कोित्या? 

ई) हा दकटक शेतकऱ्याना कशा प्रकारे मित करतो?       

51) मूलपेशी म्हिजे काय? मूलपेशींर्े िोन प्रकार सांगा. 

52) मानिी शरीरातील काही अियि ह ेबहुमोल का आहते? 

53) जैितंत्रज्ञान म्हिजे काय? जिैतंत्रज्ञान शाखेर्ी दकमान िोन उिाहरिे द्या. 

54) िैद्यकशास्त्रात  मूलपेशींर्े महत्ि काय आह?े 

55) लसीकरि म्हिजे काय त ेस्पष्ट करा. 

56) खालील संकल्पवर्त्र पूिच करा. 

 
57) खालील प्रश्नांर्ी उत्तरे वलहा. 

अ) इतरांशी सुसंिाि साधण्यार्े महत्ि सांगा. 

आ) तुमच्या वमत्राला सतत सले्फी काढायर्ा छंि लागला आह,े त्याला कसे समजािनू सांगाल? 

इ) शेजारील मुलाला तंबाख ूखायला आिडते, त्याला कसे समजािून सांगाल?  

58) आपत्तीर्े तीन संिेिनशील भाग वलहा.    
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59) राजकीय आपत्तीर् ेिोन पररिाम सांगा.   

60) आपत्ती म्हिजे काय?   

61) आिीबािीर्ी अिस्था यािर रटप वलहा.   

62) आपत्कालीन वनयोजन र्िातील प्रमुख सात अंग ेकोिती?  

63) अवभरुप सरािार्े िोन उिाहरिे वलहा.   

64) अवभरुप सरािार्े र्ार ध्येय वलहा.  

65) कपड ेपेट घेतलेल्या नागररकास कस ेिार्िाि?े   

66) अनिधानाने ओढििाऱ्या एखाद्या आपत्तीर्े उिाहरि सागंा.   

67) आपत्ती पश्चात करण्यात येिाऱ्या व्यिस्थापनार् ेिोन उिाहरिे वलहा.   

68) मोठी आपत्ती आवि लहान आपत्ती यांर्े प्रत्येकी एक उिाहरि वलहा.   

69) अल्पकालीन आवि िीघचकालीन आपत्ती यांर् ेप्रत्येकी एक उिाहरि वलहा.   

70) आपत्तीर्ा विर्ार करता कोित्या महत्िाच्या बाबी विर्ारात घ्याव्या लागतील?   

71) आपत्ती संिमिािस्था म्हिज ेकाय?  

72) भूकंपामध्ये आपत्ती विषयक कोिते गंभीर पररिाम दिसून येतात?   

73) प्रलयकारी आपत्ती म्हिजे काय ते सांगा ि एक उिाहरि वलहा.   

74) आपत्तीर्े समाजािर होिारे िीघचकालीन पररिाम कोिकोित्या क्षेत्रात होतात?   

75) भयंकर धोकािायक घटना म्हिजे काय?   

76) नैसर्गचक आपत्ती कोित्या?   

77) आक ती मधील ‘अ’ ि ‘ब’ वर्न्हांर्ा अथच स्पष्ट करा. 

 

78) 2020 या िषाचत संपूिच जगाला कोरोना महामारीच्या रूपाने एका आपत्तीर्ा सामना करािा लागला. 

अ) ही कोित्या प्रकारर्ी आपत्ती आह े? 

आ) या रोगाला कारिीभूत विषािूर् ेनांि वलहा.  

इ) कोरोनापासनू बर्ाि करण्यासाठी सिाचत महत्िार्े कोिते र्ार वनयम तमु्ही पाळले ? 

ई) या आपत्तीर्े कोिकोिते िषु्पररिाम दिसून आल े? कोितहेी र्ार  िषु्पररिाम स्पष्ट करा. 

79) वर्त्रार्े वनरीक्षि करून प्रश्नांर्ी उत्तरे वलहा. 

 
अ) ‘अ’ आवि ‘ब’ या आपत्तींर्ी नािे ओळखनू वलहा. 

आ) त्यांर्े िषु्पररिाम वलहा. 
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इ) िोन्ही आपत्तींच्या काळात तुम्ही कोिती प्राथवमक काळजी घ्याल ? 

 

 प्रश्न 2 ब)II. टीपा वलहा.  

1) ििेराई 

2) लेक टॅलपंग 

3) अिु विद्युतवनर्मचती कें द्र 

4) अिुऊजाच वनर्मचतीमधील 

समस्या 

5) कॉलर पेशी  

6) तारामासा  

7) सस्तन प्रािी  

8) प्रोबायोरटटस  

9) सूक्ष्मजैविक विकरे 

10)  जैिइंधन   

11)  भूमीभरि स्थळे  

12)  सूक्ष्मजैविक संरोप 

13)  जैि कीटकनाशके 

14)  अियि िान ि िहेिान 

15)  हररतिातंी  

16)  श्वेतिांती 

17)  नीलिातंी 

18) जैितंत्रज्ञान 

19) व्यसनाधीनता 

20) ताितिाि वनयोजनासाठी 

मानवसक उपाय 

21) हायड्रातील मुकुलायन 

22) कार्नवलकेतील फलन 

23) अपत्यप्राप्ती न होण्यार्ी  

कारिे

 

 

 प्रश्न 2 ब) III. फरक स्पष्ट करा.  

1) भाषांतरि ि प्रवतलेखन 

2) पारंपाररक ऊजाचस्त्रोत आवि अपारंपाररक ऊजाचस्त्रोत 

3) औवष्िक विद्युतवनर्मचती आवि सौर औवष्िक विद्युतवनर्मचती  

4) सौर घटापासून विद्यतुवनर्मचती आवि सौर-औवष्िक विद्यतुवनर्मचती  

5) सूत्री विभाजन ि अधचगुिसूत्री विभाजन 

6) विविभाजन ि बहुविभाजन 

 

प्रश्न 3 खालील प्रश्न सोडिा. 

1) आनुिंवशकता म्हिजे काय ? आनुिंवशक बिल कस ेघडतात त ेस्पष्ट करा . 

2) काबचनी ियमापन म्हिजे काय ? त्यार्ा उपयोग कोठे करतात? 

3) डार्िचनच्या वसध्िातंािर घतेल ेगेलेले आक्षेप कोित ेआहते? 

4) खालील आक तीर् ेवनरीक्षि करून प्रश्नांर्ी उत्तरे वलहा. 

             

अ) ही आक ती उत्िातंी विषयक कोिता पुरािा िशचविते? 

आ) ह्या पुराव्यातनू काय स्पष्ट होते? 

इ) उत्िांती विषयक आिखी एका पुराव्यार् ेउिाहरि वलहा. 
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5) अिशेषांग ेम्हिजे काय ? मानिामध्ये कोिती अिशेषांग ेआहते? त्यांर्ा उपयोग इतर प्राण्यामध्य े

कसा होतो ते स्पष्ट करा . 

6) जीिाश्म म्हिजे काय ह ेसांगनू उत्िातंी साठी पुराि ेम्हिून जीिाश्म कस ेग हीत धरतात ह े

उिाहरिांसह स्पष्ट करा. 

7) लॅमाकच िाि हा वसद्धातं स्पष्ट करा. 

8) आक तीर्े वनरीक्षि करून तो उत्िांतीर्ा कोिता पुरािा आह?े या पुराव्यार्े महत्ि स्पष्ट करा. 

      

9) डार्िचनर्ा नसैर्गचक वनिडीर्ा वसध्िांत थोडटयात स्पष्ट करा. 

10) खालील पररच्छेि पूिच करा. 

(िो मॅग्नन, मेंि,ू अग्नीच्या, शेती, संस्क तीर्ा, होमो -सॅवपयन, बुद्धी मानि ) 

जिळजिळ एक लाख िषाांसाठी ताठ र्ालिाऱ्या मािसाच्या ------- मोठया होण्याच्या दिशेन े

त्यार्ी प्रगती होतार् रावहली आवि त्याला -------- िापरार्ा शोध लागला. सुमारे 50 हजार िषे पूिीच्या 

मानिार्ा मेंि ूपुरेसा विकवसत झालेला होता आवि बुवद्धमान मानि --------- या िगाचर्ा सिस्य म्हिण्या 

योग्य झाला होता वनअँडरथल मानि ह े------- या िगाचतील पवहले उिाहरि म्हिता यईेल. सुमारे 50 हजार 

िषाांपूिी ----------मानि अवस्तत्िात आला आवि त्यांनतर मात्र ही प्रगती पूिी पेक्षा खपू झपायाने होत 

रावहली. सुमारे 10,000 िषाांपूिी बुवद्धमान मानि ------- करू लागला. जनािरांर् ेकळप बाळगू लागला 

,त्याने िसाहती बसिल्या. मग -------- विकास झाला. 

11) वर्त्रार्े वनरीक्षि करून प्रश्नांर्ी उत्तरे वलहा.  

  
अ) वर्त्रामध्ये उत्िांतीर् े कोिते  पुरािे िशचविले आहते ? 

आ) ते कसे तयार झाल ेआहते  ? 

इ) त्यांर्ा कालािधी ककंिा िय मोजण्यासाठी कोिती पद्धत िापरतात ? 

12) वर्त्रार्े वनरीक्षि करून प्रश्नांर्ी उत्तरे वलहा. 
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अ) ही आक ती कोित ेतत्त्ि िशचविते ? 

ब) ते तत्त्ि तुमच्या भाषते स्पष्ट करा. 

क) ‘वमळिलेली िैवशष्ये’ म्हिजे काय ? 

13) दिलेल्या आक तीतील अवभदिया नामवनिवेशत करून स्पष्ट करा. 

 

14) ग्लुकोज विघटनार्े टप्पे स्पष्ट करा. 

15) विनॉटसीश्वसनार्े प्रमुख टप्पे कोिते ? 

16) पर्नानंतर अवमनो आम्लापासून कोिकोिते पिाथच तयार होतात? त्यांर्ा विनीयोग कसा केला जातो ? 

17) वस्नग्धाम्लांपासून कोिकोिती संपे्ररके तयार होतात ?  

18) पाण्याला आिश्यक पोषद्रव्य का मानतात ? 

19) तंतुमय पिाथाांर्े आहारातील महत्त्ि वलहा. 

20) पुढील संकल्पना वर्त्र पूिच करा. 

 
21) एका वििावहत जोडप्यास आिश्यक त्या तपासण्या केल्यानंतरही अपत्य होत नव्हत,े  त्यामुळे 

येिाऱ्या अडर्िी लक्षात घेता तुम्ही कोिते उपाय सरु्िाल? 
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22) लैंवगक आरोग्य र्ांगले ठेििे का आिश्यक आह?े लैंवगक आरोग्य राखण्यासाठी तुम्ही काय काळजी 

घ्याल ?  

23) पुढील आक तीर्े वनरीक्षि करा ि प्रजनन पद्धतीर्े थोडटयात ििचन करा.  

 
24) आक तीर्े वनरीक्षि करा ि विर्ारलेल्या प्रश्नांर्ी उत्तरे वलहा. 

 

अ) आक तीमध्ये िशचविलेल्या भागांर्ी  नाि ेवलहा. 

ब) पुढीलपैकी कोित्या भागात अंडपेशीर्े फलन घडून येत?े  

क)  फलनानंतर भ्रूिार् ेरोपि कोित्या भागात घडून यते?े  

25) अ) खालील आक ती प्रजननार्ा कोिता प्रकार िशचविते ?   

आ)  या प्रजनन पद्धतीतील टप्पे योग्य िमानुसार पुन्हा काढून, ही प्रदिया स्पष्ट करा. 

  अ)  ब)   क) ड)   

26) कंसात दिलेल्या शब्िांर्ा िापर करून पररच्छेि पूिच करा. 

( पीतलपंडकारी, गभाचशयार्े अंत:स्तर, पुटीका ग्रंथी, इस्ट्ोजेन, प्रोजेस्टेरोन, पीतलपंड,अंडपेशी  )  

अंडाशयातील पुटीकेर्ी िाढ ----------- संपे्ररकामुळे होते. ही पुटीका इस्ट्ोजेन स्रिते. इस्ट्ोजनच्या 

प्रभािामुळे --------र्ी िाढ होते.--------------- संपे्ररकामुळे पूिच िाढ झालेली पुटीका फुटून अंडपेशी 

अंडाशयातून बाहरे पडते ि पुटीकेच्या उिचररत भागापासून ------------ तयार होते. त े---------- ि -----------

------ ही संपे्ररके स्त्रिते. या सपें्ररकाच्या प्रभािाखाली -----------------मधील ग्रंथी स्त्रिण्यास सुरुिात करतात 

आवि ते रोपिक्षम होते. 

27) आतचि र्ि/ ऋतरु्ि म्हिज ेकाय? या र्िाला वनयंवत्रत करिाऱ्या र्ार संपे्ररकांर्ी नाि ेवलहा. 
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28) रजोवनि त्तीच्या ियात अपत्ये व्यंगासवहत जन्माला येण्यार्ी शटयता िाट का असते? 

29) पुढील तक्ता पूिच करा. 

ललंग अपत्य न होण्यार्ी विविध कारिे.  

स्त्री   

पुरुष   

 

30) खालील संकल्पना उिाहरिासह स्पष्ट करा. 

      अ)आनुिंवशक  विविधता         ब) प्रजातींर्ी विविधता         क) पररसंथेर्ी विविधता   

31) खालील वर्न्हार्ा अथच काय? त्याआधारे तुमर्ी भूवमका वलहा. 

     
32) प्रिषूि वनयंत्रि महत्िार्े आह,े असे का म्हितात?  

33) नाकतोडा - साप - भातशेती - गरुड - बेडूक  

अ) िर दिलेली अन्नसाखळी योग्य िमान ेपुन्हा वलहा. 

ब) अन्नसाखळीत कोित्या पररसंथेतील आह ेत्या पररसंस्थतेेर्े ििचन वलहा.  

क) या अन्नसाखळीतील बेडकांर्ी संख्या अर्ानक कमी झाली तर भातवपकािर कोिता पररिाम 

होईल? 

34) धोटयात आलेल्या प्राण्यांच्या प्रजातीर्े िगीकरि उिाहरिासह स्पष्ट करा. 

35) आक तीर्े वनरीक्षि करून विर्ारलेल्या प्रश्नांर्ी उत्तरे वलहा.  

    
अ) दिलेली आक तीतील यंत्रार्े नाि काय ? 

आ) या यंत्रार्े कायच थोडटयात वलहा. 

  इ) याला गती कशी प्राप्त होत?े 

36) आक तीर्े वनरीक्षि करून उत्तरे द्या. 
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a) कोिती ऊजाच वनमाचि होते?  

b) ह ेऊजाचवनर्मचती कें द्र कशािर आधाररत आह?े  

c) ही ऊजाचवनर्मचती पयाचिरिस्नहेी आह ेका? 

37) खालील तक्ता पूिच करा. 

जल – विद्युत वनर्मचतीर् े फायि े जल – विद्युत वनर्मचतीर् े तोटे 

  

  

 

38) खालील ओघतके्त रेखाटा.  

अ) औवष्िक - ऊजेिर आधाररत विद्युत - ऊजाच वनर्मचती  

आ)  नैसर्गचक िायू ऊजेिर आधाररत विद्युत-वनर्मचती कें द्रार्ी रर्ना  

39) दिलेल्या आराखड्यािरून विद्युत वनर्मचतीर् ेटप्पे स्पष्ट करा. 

   

40) नैसर्गचक िायूिर आधाररत विद्युतवनर्मचती कें द्रार्ा आराखडा िशचवििारी आक ती काढून पुढील प्रश्नांर्ी 

उत्तरे वलहा. 

a) नैसर्गचक िायूिर आधाररत विद्युतवनर्मचती कें द्रात प्रिषूि कशामुळे कमी होत े? 

b) पयाचिरिस्नेही विद्युतवनर्मचती प्रदियेर्ी कोितीही िोन उिाहरिे वलहा.  

41) सौर पराितचक महत्िार्ा का आह?े 
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42) अिुभट्टीमध्ये वनयंत्रक कांड्या का िापरल्या जातात? 

43) खालील तक्ता करा. 

 सौर ऊजाच वनर्मचतीच्या मयाचिा   पिन ऊजाच वनर्मचतीच्या मयाचिा 

  

  

  

 

44) पुढील संकल्पना वर्त्र पूिच करा.   

 

45) अनेक उद्योगात रासायवनक उत्पे्ररकांऐिजी सूक्ष्मजैविक विकरे का िापरली जातात? 

46) सूक्ष्मजीिांमुळे भू-प्रिषूि कस ेरोखले जाते? 

47) जैविक कीटकनाशकांर्ा िापर करिे गरजेर् ेका आह?े 

48) मोठ्या शहरांमध्ये सांडपािी व्यिस्थापनात सूक्ष्मजीिांर्े कायच स्पष्ट करा.    

49) घनकर्ऱ्यार्ी विल्हिेाट लािताना भूवमभरि पद्धतीत सूक्ष्मजीिांर्ी कशा प्रकारे मित होते? 

50) सूक्ष्मजीिांपासून कोि कोिती इंधने वमळतात? 

51) प्रोबायोरटटस मानिाला कशाप्रकारे उपयुक्त आहते? 

52) प्रवतजैविकांर्ा मानि ि इतर प्राण्यांना कसा उपयोग होतो? 

53) िनस्पतीतील सूक्ष्मजैविक सरंोपार्े काय फायि ेआहते? 

54) सूक्ष्मजैविक प्रदियेन ेवमळिलेले पिाथच ि त्यांर्े कायच थोडटयात स्पष्ट करा?   

55) खालील संकल्पनावर्त्र  पूिच करा. 
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56) ररकाम्या ितुचळात योग्य उत्तर वलहा. 

 

57) जैितंत्रज्ञानार्े व्यािहाररक उपयोग वलहा. 

क्षते्र उपयोग 

अ. पीक जैतंत्रज्ञान  

आ. संकररत वबयाि े  

इ. जनुकीय उन्नत वपके  

 

58) खालील आक तीर् ेवनरीक्षि करून त्या खालील प्रश्नांर्ी उत्तरे द्या. 

 

a. आक तीत मूलपेशींर्ा कोिता गुिधमच आढळतो? 

b. X ि Y न ेिशचिलेल्या पेशींर्ी/ अियिांर्ी नािे वलहा. 

c. मुले पेशींपासून उती/अियि संिधचन करण्यार्ा फायिा कोिता? 

59)  पररच्छेि पूती करा. 

(हाडामध्ये, लाल अवस्थमज्जा, वििीिच, नाळेत, वलपीड ऊती, विभेिनामुळे, युग्मनजाच्या) 
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मूलपेशींच्या ..... शरीरातील वनरवनराळया ऊती तयार होतात. गभचिती मातेच्या उिरात 

िाढिाऱ्या बाळाच्या ..... िखेील मूलपेशी सापडतात. तेथनू त्या काढता येतात. िाढीच्या सुरुिातीच्या 

काळातील .....  पेशीिखेील मूलपेशीप्रमाि े कायच करीत असतात. ..... आवि ..... या प्रौढांच्या 

शरीरातील ऊतीिखेील मूलपेशीप्रमाि े विभेिन करू शकतात. या पेशींच्या साहाय्याने विविध 

प्रकारच्या ऊती वनमाचि करता येतात. तसेर् एखािा ..... अिस्थेतील अियि पुन्हा सुधारण्यासाठी 

िखेील मूलपेशींर्ी मित घेता येते. 

60) जैितंत्रज्ञान म्हिजे काय यात कोिकोित्या बाबींर्ा समािेश होतो? 

61) जैितंत्रज्ञानार्े व्यािहाररक उपयोग उिाहरिासह स्पष्ट करा. 

62) अियि िान ि िहेिानान ेआपि अनेक व्यक्तींर्े प्राि कस ेिार्ि ूशकतो ? 

63) जैितंत्रज्ञानाने आपिास कोिकोिते फायि ेहोतात?  

64) मानिी आरोग्यासाठी जैितंत्रज्ञान कस ेउपयुक्त आह?े 

65) टलोलनंग म्हिज ेकाय ? त्यार् ेप्रकार स्पष्ट करा. 

66) डी. एन. ए कफंगर लपं्ररटंग  या तंत्रज्ञानार्ा उपयोग कुठे ि कसा होतो? 

67) क षी विकासातील महत्त्िार्े टप्पे जैितंत्रज्ञानाने कसे विकवसत झाल ेआहते? 

68) कीडनाशके िापरताना शेतकऱ्यांनी कोिती काळजी घेि ेगरजेर्े आह?े 

69) सध्या औषधी िनस्पतींर्ी लागिड का केली जात आह?े 

70) फळ प्रदिया उद्योगात जैितंत्रज्ञान कस ेिापरले जाते? 

71)  मूलपेशी म्हिजे काय ? त्यारं्े मुख्य प्रकार कोिते ? 

72) जनुकीयि ष्या उन्नत वपके म्हिजे काय ? त्यांर्ी िोन उिाहरिे द्या. 

73) जैविक खतांर्ी उिाहरिे द्या. त्यांच्या िापरार् ेफायि ेवलहा. 

74) लसीकरि म्हिजे काय ? लसीकरिार्ा सिाचत सुरवक्षत मागच कोिता  ? जैितंत्रज्ञानार्ा िापर करून 

क वत्रमरीत्या तयार केलेल्या लसींर्ा िापर का िाढला आह े? 

75) सेंदद्रय शेती म्हिजे काय ? हल्ली सेंदद्रय शेती करण्यािर भर का दिला जातो ? 

76) जनुकीय पारेवषत बटाटे वशजिून खाल्ल ेतर काय होईल? 

77) तुमच्या िनैंदिन जीिनातील कोित्या िस्तू जैितंत्रज्ञानाने बनिण्यात आल्या आहते ? 

78) खालील पररच्छेिातील ररकाम्या जागा पूिच करा. 

( पयाचिरि विषयक, विघटनाच्या, सुक्ष्म जैितंत्रज्ञानार्ा, सेंदद्रय द्रव्य, ऑवटसडीकरि, जीिस ष्टीिर) 

आधुवनक जैितंत्रज्ञान िापरून _______ बरेर्स ेप्रश्न सोडविता येिे शटय झाल ेआह.े 

माध्यमातून टाकाऊ सांडपािी आवि घनकर्रा यािर प्रदिया करण्यासाठी _______ िापर 

आधीपासूनर् केला जात आह.े सांडपाण्यात खूप ______असते. अस ेसांडपािी नद्यासंारख्या 

नैसर्गचक जलस्रोतांर्मध्ये सोडल्यास सेंदद्रय द्रव्यार्े______ घडून येत ेि त्यािारे निीच्या 

पाण्यातील विद्राव्य ऑवटसजन िापरला गेल्याने तो कमी होतो.  यार्ा प्रवतकूल पररिाम 

पाण्यातील______ होतो. 

 

79) आक तीर्े वनरीक्षि करून विर्ारलेल्या प्रश्नार्ीउत्तरे वलहा.  
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अ. िरील आक ती कशार्ी आह?े 

आ. या आक तीत मूलपेशी काय बनि ूशकतात? 

इ. या मूलपेशी कशात रूपांतररत होऊ शकतात? 

80) जनुकीय तंत्रज्ञान िापरून कोिकोिती प्रवथने तयार केली आहते? 

81) जैितंत्रज्ञानार्ा शेती आवि त्या अनुषंगाने इतर घटकांिर झालेल ेपररिाम वलहा. 

82) नीलिांती म्हिजे काय? मत्स्यशेतीिारे कोिती उत्पािने घेतली जातात? 

83) ऊतीसंिधचनाच्या माध्यमातून विकवसत झालेल्या िनस्पतींर्े फायि ेवलहा. 

84) खाद्यलसी म्हिजे काय ? 

85) ऊती संिधचनाच्या माध्यमातनू विकवसत झालेल्या िनस्पतींर्े  फायि ेवलहा. 

86) खालील तक्ता पूिच करा. 

 

अ.न.ं िनस्पती कायच 

1 टेररस वव्हटाटा ....................... 

2 सुडोमोनास ....................... 

3 ................. युरेवनयम ि आसेवनक शोषून घेि.े 

4 ................. अिुकर्ऱ्यातील दकरिोत्सार शोषिे. 

5 मोहरी .................. 
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87) खालील आक तीर् ेवनरीक्षि करून उत्तरे वलहा. 

 
अ) आक तीमध्ये कोिती उपर्ार पद्धती िाखिली आह?े 

आ) मूलपेशीपासून कोिकोित्या अियिांर्ी वनर्मचती करता येते? 

इ) मूलपेशीच्या या गुिधमाचला कोिते नाि आह?े 

88) अ) खालील आक ती कशाशी संबंवधत आह?े 

 
ब) I, II, III आवि IV या प्रत्यके पायरीर्े थोडटयात ििचन करा. 

89) पुढील आक ती ओळखून त्यार् ेनामवनिशेन करा . 

 

90) तुम्ही काय कराल? का? 

अ) तुमर्ी बहीि अबोल झाली आह.े सतत एकटी असते. 

आ) तुमर्ा बरार् मोकळा िळे इंटरनेट, मोबाईल गेम्स, फोन यासाठी खर्च होत आह.े 

इ) घराच्या भोिती ररकामी जागा आह.े वतर्ा सिपुयोग करायर्ा आह.े 

91) अ) पुढील वर्त्रात कोिती मानवसक विक ती दिसून येते? 
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आ) यातून तुम्ही कोिता सामावजक संिशे द्याल? 

92) पुढील पररच्छेि पूिच करा. 

(उपयोगी, फुफ्फुसे, ककच रोगजन्य, र्ेता, बेहोष, िरूगामी, घातक, व्यसनाधीनतचे्या) 

तरुि मुले ------- जाळयात अडकू शकतात. त्यार्े कारि म्हिजे एक तर त्यार्ी वमत्रमंडळी 

र्ुकीच्या मागाांनी त्यानंा नते असतात ककंिा आपल्या राहिीमानाच्या त्यांच्या भ्रामक कल्पना 

असतात. कधीकधी आजूबाजूंच्या प्रौढार्े अनुकरि ही मुले करीत असतात. मािक पिाथच ------ 

असतात आवि त्याचं्यामुळे -------- पररिाम होत असतात. काही िनस्पतींपासनू वमळिलेले पिाथच 

तात्पुरते ---- करिारे असतात, तर काही मानिी ------ संस्था, स्नायू संस्था आवि हृिय अश्या 

अियिांर्ी कायम स्िरुपात हानी करतात. तंबाख ूसारखे पिाथच -------- असतात. विशेषत: मुख आवि 

------- यानंा अवधक धोका सभंितो. 

 

प्रशन् 4.  खालील प्रश्न सोडिा 

1) उत्िांतीच्या वसध्िातंास पुष्टी ििेारे कोितेही पार् पुरािे स्पष्ट करा. 

2) “प्रवतलेखन” थोडटयात स्पष्ट करा. 

3) उत्पररितचन म्हिजे काय? थोडटयात स्पष्ट करा. 

4) खालील आक तीर् ेवनरीक्षि करून प्रश्नांर्ी उत्तरे वलहा. 

       
          (अ)              (ब)           (क) 

   अ) क तीतील  ‘अ’ या प्राण्यांर्े नाि वलहा. 

   आ) आक तीतील  ‘ब’ या प्राण्यांर्े नाि वलहा. 

   इ) आक तीतील ‘क’ या प्राण्यांर्े नाि वलहा. 

   ई) या आक तीिरून कोित्या उत्िांतीच्या पुराव्यार्ा बोध होतो? 

   उ) त्या उत्िांतीच्या पुराव्यार्ी व्याख्या वलहा. 

5) नामवनिवेशत आक ती काढा.  

अ) आि त्तबीजी िनस्पतींमधील विफलन    ब) मानिी पुरुष प्रजनन संस्था.  
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क) बीजाि ूवनर्मचती                                  ड) स्त्री प्रजनन ससं्था  

6) खालील  आक तीर्े वनरीक्षि करून पुढील प्रश्नांर्ी उत्तरे वलहा. 

 
a) िरील आक ती काय िशचिते ? 

b) या प्रदियेत कोिकोित्या अियिांर्ा सहभाग असतो ? 

c) या प्रदियेत कोिकोिती संपे्ररके भाग घते असतात ? 

d) ह ेबिल पुन्हा पुन्हा दकती दििसांनी घडत असतात ? 

e) िरील प्रदकया सुरु असताना स्त्रीर्े शरीर अशुद्ध असते,या विधानाबाबत तुमर् ेमत स्पष्ट करा. 

7) िनस्पतींमधील लैंवगक प्रजनन प्रदिया आक तीसह स्पष्ट करा.  

8) खालील आक तीर् ेवनरीक्षि करा. नामवनिशेन केलेल ेभाग ओळखून प्रत्येकार्े का

 
9) पुढील पररच्छेिािर आधाररत प्रश्नांर्ी उत्तरे वलहा. 

सजीिांर् ेजातीसातत्त्य रटकिण्यासाठी प्रजनन ही महत्िार्ी प्रदिया आह.े िनस्पतींमध्ये 

अलैंवगक प्रजनन वनरवनराळया प्रकारे होते. उिा. शाकीय प्रजनन, खंडीभिन, कवलकायन, 

बीजािूवनर्मचती इ. लैंवगक प्रजननासाठी त े युग्मके तयार करतात. प्रािीस ष्टीमध्ये मुकुलायन, 

विविभाजन, पाथनेोजेनेवसस अश्या विविध पद्धती िापरल्या जातात. या पद्धती ज्या प्राण्यात 

दिसतात त्याचं्यात नर ि मािी असे भेि नसतात. पुनजचनन या पद्धतीने िखेील निीन जीि तयार 

होतो. परंत ुपुनजचनन ही प्रजननार्ी खरीखुरी पद्धत नाही. पुनजचनन ह ेजखम भरून काढिे, निा 

अियि तयार करिे अश्या कायाचसाठी आह.े विकवसत प्रािीसंघामध्य ेही क्षमता पूिच लोप पािली 

आह.ेलैंवगक प्रजनन पद्धतीिर आधुवनक संशोधन केल े जात आह,े उिा. टलोलनंग. त्यामुळे 

भविष्यात वस्त्रया आपले अपत्य वपत्यावशिाय आपिर् स्ित: वनमाचि करू शकतील. 

अ) सजीि स्ितःर्े जातीसातत्य  कस ेरटकितात ? 



38 
 

 

आ) प्रािीस ष्टीत अलैंवगक प्रजननाच्या कोित्या पद्धती आहते ? 

इ) पुनजचनन ही प्रजननार्ी खरी पद्धत नाही, असे का म्हटल ेआह े? 

ई) िनस्पतींमध्ये प्रजननाच्या वनरवनराळया पद्धती कोित्या ? 

उ) विकवसत प्राण्यामध्ये कोित्या आधुवनक प्रजनन पद्धतीर्े संशोधन र्ालू आह े? 

10) “भाडोत्री मात त्ि, कार्नवलकेतील फलन, िीयचपेढी इ. आधुवनक तंत्रज्ञान मानिास उपयुक्त ठरेल.” या 

विधानार्े समथचन करा. 

11) आक तीर्े वनरीक्षि करून प्रश्नांर्ी उत्तरे वलहा. 

 

अ) सोबत दिलेली आक ती काय िशचविते? 

आ) “क, ख, ग, घ” या भागांर्ी नाि ेवलहा. 

 इ) ‘घ’ या भागार् ेकायच वलहा.  

उ)  रेत/ िीयच कसे तयार होते  ?  

12)  अ) पुढील आक ती कोिती प्रदिया िशचविते ?  

 
   ब) त्या प्रदियेर्े थोडटयात ििचन करा.  

  क)  या प्रदियेर्ा फायिा कोिाला होऊ शकतो ?   

13) i)  पयाचिरिात माझी भूवमका खालील मुद्दद्यांच्या आधारे व्यक्त करा (प्रत्येकी िोन क ती वलहा) 

     अ) वनयंत्रि     ब) रटकििे     क) वनर्मचती      ड) जतन      ई) प्रसार 

ii) पयाचिरि संिधचनासंिभाचत तुम्ही कोिकोिते उपिम राबिाल? कसे त ेवलहा. 

iii)  प्रािी आवि िनस्पतींच्या असंख्य प्रजाती धोटयात येण्यार्ी कारिे काय आहते? त्यांना कसे 

िार्िता येईल? 
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14) प्रिषूि वनयंत्रिासाठी सूक्ष्मजीिांर्ी पयाचिरिीय भूवमका थोडटयात स्पष्ट करा?    

15) आपिास दकण्िन प्रदियेिारे सूक्ष्मजीिांकडून कोि कोिती उत्पािने वमळतात? उिाहरिासहीत स्पष्ट 

करा. 

16) जैिइंधन वनर्मचती आक तीच्या साहाय्याने स्पष्ट करा.     

17) खालील आक ती र्े वनरीक्षि करून प्रश्नांर्ी उत्तरे वलहा 

 

अ. आक तीत िशचविलेल्या किकार्े नाि वलहा? 

आ. या किकांर्ा स्रोत कोिता? 

इ. व्यािसावयक उत्पािनात िापरण्यात येिाऱ्या कोित्या सेंदद्रय आम्लासाठी ह ेसूक्ष्मजीि उपयुक्त 

आहते?  

18) आक तीर्े वनरीक्षि करून विर्ारलेल्या प्रश्नांर्ी उत्तरे वलहा. 

 

अ) िरील आक ती कशार्ी आह?े 

आ) यार्ा िापर कशासाठी केला जातो? 

इ) यात कोिता िाय ूतयार झाला आह?े 

ई) हा िायू कसा तयार होतो? 

उ) अशुद्ध द्रिार्े काय केले जाते? 

19) कंसातील योग्य पयाचय वनिडून पररच्छेि पूिच करा 

( ऊजाच, सूक्ष्मजीिांच्या, क्षरि रोधक, पुनिाचपर, शुद्धीकरिार्ा, पयाचिरिस्नेही) 

रसायन उद्योगात आता रासायवनक उत्पे्ररकांऐिजी ____ साहाय्याने वमळिलेली 

विकरे िापरले जातात. तापमान पीएर् ि िाब यांर्ी पातळी कमी असतानाही ही विकरे कायच 

करतात त्यामुळे _____ बर्त होत ेि महागड्या_____ उपकरिांर्ी गरज भासत नाही. विकरे 

विवशष्ट दियार् घडिून आितात, अनािश्यक उत्पादिते बनत नाही ि _____ खर्च कमी होतो. 

सूक्ष्मजैविक विकरांच्या अवभदियांमध्ये टाकाऊ पिाथाांर्े उत्सजचन, त्यांर्े विघटन टाळले जात े

तसेर् विकरांर्ा ______ ही करता येतो म्हिून असे विकरे _____ठरतात. 

20) खालील पररच्छेि िार्ून विर्ारलेल्या प्रश्नांर्ी उत्तरे वलहा. 

खािीतून बाहरे पडिारे पिाथच ि आम्लपजचन्य यामध्य ेसल्फ्युररक आम्ल असत ेत्यामुळे 

पुतळे, पूल ि इमारती मधील धातूंर् े क्षरि होते. अवसडोबॅवलस फेरो ऑवटसडन्स ि 

अॅवसडीदफलीयम प्रजाती या विषािुंसाठी  सल्फ्युररक  आम्ल  हा ऊजाच स्त्रोत आह े म्हिून 

आम्लपजचन्य मुळे होिारे भ-ूप्रिषूि ह े जीिािू आटोटयात आितात. अिूऊजाच प्रकल्पातून 
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पयाचिरिात सोडल्या जािाऱ्या उत्सगाचत ि विद्यतु विलेपन प्रदियेच्या टाकाऊ पिाथाचत युरेवनअम 

र् ेजलविद्राव्य क्षार असतात. वजओबॅटटर ह ेवजिािू या युरेवनयमच्या क्षारांर्े अविद्राव्य क्षारात  

रूपांतर करून पाण्याच्या साठ्यात वमसळिे रोखतात. 

अ) पुतळे, पूल ि इमारती मधील धातूंर् ेक्षरि कशामुळे होते? 

आ) कोित्या जीिािंूसाठी सल्फ्युररक आम्ल हा उजाचस्त्रोत आह?े 

इ) ह ेजीिािू   कोित्या प्रकारर्े प्रिषूि आटोटयात आितात? 

ई) अिूऊजाच प्रकल्पातून ि विद्युत विलेपि प्रदियेच्या टाकाऊ पिाथाचत कोिते जलविद्राव्य 

क्षार असतात? 

उ)  कोिते वजिािू या क्षारारं्े अविद्राव्य क्षारात रूपांतर करून जवमनीतील पाण्याच्या 

साठ्यात वमसळिे रोखतात? 

21) आक तीर्े वनरीक्षि करून प्रश्नांर्ी उत्तरे वलहा. 

  

अ) आक तीमध्ये कोित्या प्रकारच्या इंधनार्ी वनर्मचती प्रदिया िशचविली आह े? 

आ) या इंधनवनर्मचती प्रदियेत तयार होिाऱ्या स्थायूरूप, द्रिरूप आवि िायूरूप इंधनांर्ी प्रत्येकी 

िोन उिाहरिे वलहा. 

इ) या प्रदियेमध्ये सूक्ष्मजीि कशाप्रकारे आपली भूवमका बजाितात ? 

22)  पार् औषधी िनस्पतींर्ी नाि ेवलहून त्यांर्ा उपयोग वलहा. 

23) खालील पररच्छेि िार्ून त्यािर आधाररत प्रश्नांर्ी उत्तरे वलहा. 

लसीकरिामुळे मानिी रोग टाळल े जाऊ शकतात. लसीमध्य े म त ककंिा अधचमेले रोगजंत ू

असतात. त्यांर्ा प्रवतजन म्हिून विवशष्ट रोगजंतू ककंिा रोगांविरुद्ध कायमस्िरूपी ककंिा तात्पुरती 

रोगप्रवतकारक शक्ती वनमाचि करण्यासाठी उपयोग होतो. पारंपररक लस तयार करण्याच्या पद्धतीत, म त 

ककंिा अधचमेल्या रोगजंतूरं्ा िापर करतात; परंतु त्यातून काही व्यक्तींना संबंवधत आजारार्ी लागि 

होण्यार्ीही शटयता असते. जैितंत्रज्ञानार्ा िापर करून तंत्रान ेप्रयोगशाळेत पयाचयी प्रवतजन जनुक 

बनिता येते. त्यातनू शुद्ध स्िरूपार्े प्रवथन बनिून त्यार्ा लस म्हिून िापर केला, तर रोगप्रवतकारक 

शक्ती कायाचवन्ित करता येते. या क्षेत्रात नुकतीर् विकवसत झालेली पद्धत म्हिज ेजनुकीय पारेवषत 

बटायासारख्या खाद्यलसी बनििे. या कच्च्या बटायांर्े सेिन केल्यान े रोगजंतूंच्या विरुद्ध 

प्रवतकारक्षमता वनमाचि होते. अशा खाद्य लसींच्या वनर्मचतीसाठी मानिी रोगजंतूंमधील इवच्छत जनुक 

िेगळा काढून तो िनस्पतीत टाकून प्रवतजन वनमाचि केले जाते. 

अ) अधचमेले रोगजंतू असलेल्या लसी टोर्लेल्या लोकांमध्ये रोगांर्े सिंमि कशा प्रकारे होऊ शकते? 

आ) पारंपाररक लसीपेक्षा जैितंत्रज्ञानाच्या आधारे बनिलेल्या लसी का सरुवक्षत असतात? 

इ) प्रवतकारशक्ती लसीकरिाला कशाप्रकारे प्रवतसाि ितेे? 
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ई) खाद्यलसयुक्त जनुकोष पारेवषत बटायांर्ा तोटा काय आह?े 

उ) प्रवतजैविकांपेक्षा लसीकरि का लाभिायक असते? 

24) आक ती खालील र्ौकटीत दिलेल्या विधानांपैकी योग्य विधान वलहा. 

 

अ. पानांच्या तकुड्यांमधून सपूंिच रोप तयार होते. ज्यात मानिी रोगजतंूर्े जनुक आह.े 

आ. कच्च्या बटायांर् ेसेिन केल्याने त्या रोगजंतूविरुद्ध प्रवतक्षमता वनमाचि होते. 

इ. मनुष्यप्राण्यात आढळिाऱ्या रोगजंतूमधून इवच्छत जनकु िेगळा काढिे. 

ई. जनुकीय पारेवषत िनस्पती-विषाि.ू  

उ. बटायाच्या पानांच्या तुकड्यांना विषाि ूसंसगच करतो. 

25) टलोलनंग नंतर जैितंत्रज्ञानातील िांवतकारी घटना म्हिज ेमूल पेशी संशोधन होय ह ेविधान स्पष्ट करा. 

26) आधुवनक जैितंत्रज्ञान िापरून पयाचिरि विषयक बरेर्स ेप्रश्न आपि कसे सोडिू शकतो? 

27) मानिी आरोग्यासाठी जैितंत्रज्ञान कस ेउपयुक्त आह?े उिाहरिासहीत स्पष्ट करा. 

28) टलोलनंग संिभाचत खालील प्रश्नांर्ी उत्तरे वलहा. 

अ) टलोलनंग म्हिजे काय? 

आ) प्रजननात्मक टलोलनंग म्हिजे काय? 

इ) उपर्ारात्मक टलोलनंग म्हिजे काय? 

ई) टलोलनंग तंत्राने कोित्या प्राण्यार्ी वनर्मचती केली होती? 

उ) टलोलनंग तंत्रार्े फायि ेसागंा. 

29) पुढील वर्त्रात काय िाखिल ेआह?े त्यार्ा काय पररिाम होईल? 

 
30) पुढील वर्त्रातून कोिता अथचबोध होतो ? 
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31) आक तीर्े वनरीक्षि करा ि विर्ारलेल्या प्रश्नांर्ी उत्तरे वलहा. 

 
अ) ह ेवर्त्र काय िशचिते? 

आ) या समस्यार्ी कोितीही िोन कारिे स्पष्ट करा. 

इ) या समस्याच्या वनराकरिासाठी कोितहेी िोन उपाय सांगा. 

32) पररच्छेिािर आधाररत प्रश्नांर्ी उत्तरे वलहा. 

एकमेकांबरोबर सोहािाचर् ेसबंंध प्रस्थावपत करता येिे म्हिजे र्ांगले सामावजक आरोग्य 

होय. सामावजकि ष्या आरोग्यपूिच व्यक्ती वनरवनराळया सामावजक पररवस्थती िखेील वनभािून 

नेऊ शकते. बिलत्या पररवस्थवतनुसार योग्य आवि अनकूुल ितचिूक करू शकते. आपला जोडीिार 

आपल ेसहकारी याचं्याशी अशी मािसे जुळिून घेऊ शकतात आवि र्ांगली नाती वनमाचि करतात. 

या सिच नात्यात उत्तम संभाषिार्ी गरज असते. एकमेकांविषयी सहानुभतूी आवि जबाबिारीर्ी 

जािीि असिे महत्िार् ेआह.े याउलट नात्यांमध्ये मत्सर, सडूबुद्धी, घुमसत राहून एकलकोंड ेबनिे 

या नकारात्मक छटा आहते. नात्यात ताितिाि असतील तर आरोग्यपूिच संबंध तयारर् होिार 

नाहीत. ताितिािार्े वनयोजन करिे, त्यासाठी योग्य उपाय योजिे उिा. वनयवमत व्यायाम, िीघच 

श्वसन आवि सकारात्मक भान ठेििे, अश्या प्रयत्ांनी सामावजक आरोग्य सुधारता येत.े 

अ) सामावजक आरोग्यपूिचता म्हिजे काय ? 

आ) र्ांगले सामावजक संबंध वनमाचि करण्यासाठी कोित्या गुिांर्ी आिश्यकता असत े? 

इ) कोित्या िगुुचिांमुळे नकारात्मक पररिाम होतात ? 

ई) ताितिाि वनयोजनासाठी तुम्ही कोिते उपाय कराल ? 

उ) नकारात्मक छटांर्ी िोन उिाहरिे द्या. 

33) कोिकोिते घटक सामावजक आरोग्य वनधाचररत करतात ? 

34) इंटरनेट, मोबाईल, फोन याचं्या सतत संपकाचत रावहल्यामळेु व्यक्ती मध्ये कोिकोित ेबिल होतात ? 

35) वर्त्रार्े वनरीक्षि करून प्रश्नांर्ी उत्तरे वलहा. 
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अ) वर्त्रात िशचिलेली संकल्पना कोिती? 

आ) त्यार्ा फायिा वलहा. 

इ) मानवसक तिाि जाििला तर तमु्ही काय करता ?  

 

 


