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�.१ (अ) खाल�ल ��न सोडवा. (2)

1) चकू क� बरोबर त े�लहा

हाय�ोजन वाय ूहे भ�व�यातील इंधन मानले जात.े

2) अवयवदान व ��यारोपण यांवर काय�याचा अकुंश असावा व कोणीह� �य�ती फसवल� जाऊ नये  �हणनू ............... , व
नंतर 2009, 2011, 2014 म�ये केले�या सधुारणां�वारे काय�याचे संर�ण �दले आहे.

(आ) खाल�ल ��न सोडवा. (3)

1) अ ॅसे�टक आ�लाची �थाय�ुप NaHCO  शी अ�भ��या होऊन �मळणारे �ावण ............... असेल.
अ. रंगह�न          ब. �नळे          क. �हरवे         ड. �पवळे.

2) पि�चमा�य खा�यपदाथा�त कोण�या �चजचा उपयोग करतात.
अ. कॉटेज          ब. पाम�सान          क. ��म          ड. चेडार

3) मोहनने च�ुयाची �नवळी तयार केल� आ�ण पढु�या म�ह�याम�ये ती �वसन���येत काब�न डायऑ�साइड तयार होतो, हे
दाखव�यासाठ� वापरल�.
अ. पांढरा अव�ेप तयार होतो.          ब. पांढरा अव�ेप तयार होत नाह�.
क. च�ुयाची �नवळी ताजी पा�हजे.          ड. च�ुयाची �नवळी के�हाह� वापरता येत.े

�.२ खाल�ल ��न सोडवा. (कोणतहे� दोन) (4)

1) फरक �प�ट करा.

मधमु��का पालन आ�ण गांडुळखत �न�म�ती.

2) �टपा �लहा

जवै क�टकनाशके

3) रसायन उ�योगांत आता रासाय�नक उ��ेरकांऐवजी स�ूमजीवां�या सहा�याने �मळवलेल� �वकरे वापरल� जातात.

�.३ खाल�ल ��न सोडवा. (कोणतहे� दोन) (6)

1) उदाहरणांसह �प�ट�करण �ल�हणे.
घरगुती कच� याचे यो�य �वघटन घडून ये�यासाठ� कोणती काळजी �यावी.

2) प�र�छेद पणू� करणे.

मानवा�या म�ृयनुंतर ............... शवावर अ�ंयसं�कार क�न �याची �व�हेवाट लावल� जात.े �व�ाना�या
�गतीमळेु असे ल�ात आले आहे क�, काह� �व�श�ट प�रि�थतीत मतृ शर�रातील बरेच अवयव म�ृयनुंतर काह�
कालावधीपय�त ............... अस ूशकतात. अशा अवयवांचा दसु-या गरजवंतास मानवास उपयोग करता येतो. असे
ल�ात आ�याने देहदान व अवयवदान या संक�पना पढेु आ�या. आप�या ............... प�चात आप�या ...............
उपयोग इतर गरजवंत �य�तींना �हावा व �यामळेु �यांचे जीवन ससु�य �हावे, �याला जीवनदान �मळावे असा
उदा�त हेत ूअवयव व शर�रदान या संक�पनेत आहे. या�वषयी आप�या देशात चांगल� जाग�कता �नमा�ण होऊन
�य�ती ............... क� लाग�या.
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3) क�डनाशक फवारणी�या वेळी त�ुह� कोणती काळजी �याल ?

�.४ ��नाचे एक उ�तर �व�ततृ �व�पात �ल�हणे. (5)

1) सांडपाणी �यव�थापन कसे केले जात.े

2) जनकु�य���या उ�नत �पके �हणजे काय ? उदाहरणे �लहा.


