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�. १ पढु�ल बहुपया�यी ��नांचा �दले�या उ�तरांपकै� अचकू पया�य �नवडा
(4)

1) �ाझीलम�ये जगातील सवा��धक ............... �जाती आहेत.
अ. फुले          ब. वन�पती          क. प�ी

2) ............... खो�यात लोकसं�येचे �वरतण �वरळ आहे.
अ. अ◌ॅमेझॉन          ब. पारना          क. उ�तर �कनारप�ी

3) भारतात सरासर� ............... �ममीपे�ा जा�त पज��य भरपरू सयू��काश असले�या भागात सदाह�रत वने आढळतात.
अ. १०००          ब. २०००          क. ३०००

4) वेगळा घटक ओळखा.
�ाझीलमधील व�य �ाणी
अ. अनँाक�डा          ब. ताम�रन          क. लाल पोडा          क. �सहं

�. २ यो�य जो�या जळुवा. (4)

' अ '- गट ' ब '- गट
  i.  क� ��त व��या   अ. �ाझीलचा �कनार� �देश
  ii.  �वखरुले�या व��या    ब. �ाझीलची उ�चभमूी
  iii. �वरल व��या   क. भारताचा वना�छा�दत भाग  
  iv. दाट व��या   ड. नम�दा खोरे

�. ३ एका वा�यात उ��तरे �लहा. (कोणतहे� दोन) (2)

1) �लगं - गुणो�तर �हणजे काय ?

2) भारतात लोकसं�या मह��वाचे संसाधन का आहे ?

3) उ�च नागर�करणाचे कारण काय आहे.

�. ४ भौगो�लक कारणे �लहा. (कोणतीह� दोन) (4)

1) भारता�या लोकसं�येची सरासर� घनता जा�त आहे.

2) भारता�माणे �ाझीलम�येह� �ाणी व वनसंवध�नाची गरज आहे.

3) उ�त र भारतात अ�य रा�यापे�ा �द�ल� आ�ण चंद�गड इथे नागर�करण जा�त झाले आहे.



�. ५ स�व�तर उ�तरे �लहा. (कोणतहे� दोन) (6)

1) पाठात �दलेल� मा�हती, आकृ�या व नकाश ेयां�या आधारे त��यातील मा�हती भरा.

अ. 
�. 

वनांचा �कार गुणधम�
  

भारतातील 
�देश  

  
�ाझीलमधील 

�देश  

i.
उ�ण कट�बंधीय 
वने, अ◌ॅमेझॉन खोरे �ंदपण� सदाह�रत व�ृ   

ii. �नम वाळवंट� काटेर� 
वने

1. पाने लहान व सचुीपणी
2. अ◌ॅमेझॉन   

iii. सॅ�हाना तरुळक झुडपांसारखी झाड े/ तरुळक झुडपे व 
अवष�ण ��तकारक गवत   

iv.
उ�ण कट�बंधीय �नम 
पानझडी �म� �व�पा�या वन�पती   

v. गवताळ �देश अज��टनातील पंपास �माणे गवताळ �देश   

2) भारत व �ाझील या देशां�या लोकसं�या �वरणातील सा�य व फरक �प�ट करा.

3) लोकसं�या �वतरण व हवामान यांचा सहसंबंध उदाहरणे देऊन �प�ट करा.


