
घटक क्र. १

प्र. क्र १ कमळ या वनस्पतीच्या मळुाचा प्रकार कोणता ?

१. तंतमूळू २. सोटमळू ३. जाडसर मळू आगंतकू मळू

२ खालीलपैकी असत्य ववधान ओळखा

१. वनवडंुगामध्ये बाष्पीभवन जलद होते.

२. कमळाच्या पानावन मेणासारखा पातळ थर असतो.

३. दवेदार वéक्षाचा आकार शंकूसारखा असतो.

४. जगंलातील वéक्ष उंच असतात.

३ खालीलपैकी वगेळा शब्द ओळखा 

१. घटपणी २.वहहनस फलायट्र òप ३. ड्रा òसेस ४. वनवडंुग

४ खालीलपैकी कोणत्या प्राण्याला वाळवटंातील जहाज म्हणनू संबोधले जात ?

१. मासे २. बदक ३. उंट ४. ध्रवुीय अस्वल

५ सक्षम तोच वटकेल हा वसध्दांत कोणत्या शास्त्रज्ञाने मांडला ?

१. चार्लसस ब òबेज २. चार्लसस डावीन ३. डेमो वक्रटस ४. सोरेन सोरनसन

६ जागवतक बेडूक संरक्षण वदन कधी साजरा करण्यात येतो ?

१. २९ एवप्रल २. ३० एवप्रल ३. ३० माचस ४. २९ माचस

७ खालीलपैकी कोणत्या वनस्पतीस वजै्ञावनकद éष्टया सौधसम हहलगेर म्हणनू ओळखले जाते ?

१. गहू २. मका ३. जास्वदं ४. ज्वारी

८ खाीललपैकी योग्य जोडी ओळखा.

१. कमळ- मेणचट पातळ थर

२. कोरपड- मांसल पाने

३. घटपणी- कीटकांना आकवषसत करते.

४. वनवडंुग- पाने हचे खोड असते.

१. १ व २ बरोबर २. २ व ३ बरोबर

३. १ व ३ बरोबर ४. सवस पयासय बरोबर

घटक क्र. २

१. खालीलपैकी कोणत्या वनस्पतीच्या मळुाचा प्रकार तंतमूय मळू आह े?

१. वड २. कांदा ३. बाभळू ४. वपंपळे

२. खोडाच्या दोन पेरातील अंतराला काय म्हणतात ?

१. मकूुल २. पेरे ३. कांडे ४. दठे

३. खालीलपैकी कोणत्या वनस्पतीच्या पानांचा वशराववन्यास समांतर असतो ?

१. वड २. वपंपळ ३. केळी ४. जास्वदं

४. २५० वषासपवुीचे वडाचे झाड कोणत्या शहरात पाहण्यास वमळते ?

१. मुंबई २. नागपरू ३. कोलकाता ४. नावशक

५. फुलांमधील वहरहया रंगाच्या भागाचे नाव कोणते ?

१. पमंूग २. जयांग ३. दलपुजं ४. वनदलपुजं

६. खालीलपैकी असत्य जोडी ओळखा.

१. पमंूग-पुकेंसर २. दलपुजं- पाकळ Ëया ३. जयांग-  वस्त्रकेसर ४. वनदलपुजं-ववववधरंग

७. कुक्षीवं éत्त फूलामधील कोणत्या भागात असते ?

१. दलपुजं २. वनदलपुजं ३. पमंूग ४. जयांग

८. वनस्पतीच्या पानाच्या पसरट भागाला काय म्हणतात ?

१. पणसधारा २. पणसपत्र ३. पणासग्र ४. पणसतल



9. खालीलपैकी कोणत्या वनस्पतींच्या वबयांचा समावशे एकदल बी या गटात होतो ?

१. पधसधारा २. पणसपत्र ३. पणासग्र ४. पणसतल

घटक क्र. ३

१. खालीलपैकी योग्य ववधान ओळखा

१. वातावरणीय दाब सवस वदशांना समान असतो.

२.पाण्याचा दाब सवस बाजूवंर असमान असतो.

३. पाण्याचा दाब पéष्ठभागावर सवासत जास्त असतो.

४. पाणी कमी दाबाकडून जास्त दाबाकडे वाहते.

२. पाण्याचे रुपांतर बफासत झार्लयानंतर कोणता बदल वदसनू येतो ?

१. आकारमानात वाढ होते. २. आकारमानात घट होते.

३. घनता वाढते. ३. यापैकी नाही.

३. सवससामान्यत: वातावरणीय दाब समउुरसपावटस वकती असतो ?

१. 101400 N/m2 2. 101800 N/m2

3. 10400 N/m2 4. 10800 N/m2

४. खालीलपैकी पदाथासची घनता कोणत्या एककात मोजतात ?

१. ग्रòम २. न्यटून प्रती घनसेमी

३. ग्रòम प्रती घनसेमी ४. वकलो क òलरी

५. पदाथासची घनता वकती तापमानास सवोत्तम असते ?

१. ५ अंश सेर्लसीअस २. ४ अंश सेवर्लसअस

३. ० अंश सेर्लसीअस ४. Š ण ४ अंश सेर्लसीअस

6.खालीलपैकी †ÃÖŸµÖ •ÖÖê›üß †Öêôûखा.

१. द्राहय-पाणी २. द्रावण-साखरेचे द्रावण

३. द्रावक-मीठ ४. द्रव-पाणी

१. पयासय १ व २ २. फक्त २ ३.पयासय २ व ३ ४. पयासय १ व ४

७. खालीलपैकी कोणत्या मéदचे्या कणांचा आकार मोठा असतो ?

१. वचकण मéदा २. पोयटा मéदा ३. रेताड मéदा ४. वचनी मéदा

८. खालीलपैकी कोणत्या मéदचेा वापर प्रयोगशाळेतील उपकरणे बनवण्यासाठी केला जातो ?

१. टेराकोटा मéदा २. मलुतानी मéदा ३. शाडूची मéदा ४. वचनी मéदा

९. आम्लधमी मéदचेा साम ूवकती असतो ?

१. ६.5 पेक्षा कमी २. ६.५ पेक्षा जास्त ३. ६.५ ते ७.५ च्या मध्ये ४. ७.५ पेक्षा जास्त

१०. जागतीक मéदा वदन कधी साजरा करतात ?

१. १ वडसेंबर २. १४ नोहहेंबर ३. ५ वडसेंबर ४. १४ वडसेंबर

घटक क्र. ४

१. खालीलपैकी कोणत्या पोषकद्रहयाचा समावशे सकू्ष्मपोषक द्रहये म्हणनू केला जातो.

१. कबासदके २. प्रथीने ३. वस्नग्ध पदाथस ४. क्षार व खवनजे

२. वनस्पती प्रकाशसंशे्लषन दरम्यान काबसनडाय आòक्साइड कशा«Öरे उत्सजीत करतात.

१. खोड २. फूल ३. पान ४. पणसरंध्रे

३. वनस्पतीमध्ये अन्नघटक वाहून नेण्याचे कायस कोणत्या उतीं«Öरे केले जाते.

१. जलवावहनी २. केशवावहनी ३. रसवावहनी ४. मलूउती

4. वगेळा शब्द ओळखा.  

१. उवा २. गोचीड ३. ढेकूण ४. वगधाड

५. वनस्पतींच्या वाढीसाठी मदत करणारा वायू कोणता.



१. आòवक्सजन २. काबसन डायआ òक्साइड ३. नायट्रोजन ४. अरगा òन

६. खालीलपैकी कोणती वनस्पती सहजीवी पध्दतीने पोषन करते.

१. दगडफूल २. ड्रा òसेरा ३. बरुशी ४. भछूत्र

७. खालीलपैकी कोणता सजीव चषूक पध्दतीने अन्नग्रहण करतो.

१. अवमबा २. यगू्लीना ३. डास ४. पòरामेवशअम

८. खालीलपैकी कशाचा समावशे पोषण पध्दतीमध्ये होत नाही.

१. अन्नग्रहण २. उत्सजसन ३. शोषण ४. श्वसन

घटक क्र ५

प्र. १ महाराष्ट्रातील कोणत्या गावांत कांदे व बटाटे यांवर वकरणीयन केले जाते ?

१. नारायणगाव २. लासलगाव

३. हाडपसर ४. सारसगांव

प्र. २. दधुाचे पाश्चरीकरण करण्यासाठी वकती अंश सेवर्लसअस पयंत तापवावे लागते ?

१.50 अंश से. २. 40  अंश से.

३. १०० अंश से. ४. ८० अंश से.

प्र. ३. खालीलपैकी नैसवगसक परररक्षक कोणता ?

१. सोवडएम बेन्झोएट २. ॲवसवटक आम्ल

३. सोवडएम क्लोराइड ४. नायटे्रट

प्र. ४. अन्नसरुक्षा कायदा कोणत्या साली करण्यात आला ?

१. 2005 2. 2010 3. 2006 4. 2008

प्र. ५. खालीलपैकी असत्य ववधान कोणते ?

१. अन्न जास्त वळेा वशजवावे.

२. आवश्यक तवढेच धान्य वशजवावे.

३. अन्नधान्याची साठवण योग्य ररतीने करावी.

४. गरजपेेक्षा जास्त धान्य वाढून घ्यावे.

१. पयासय १ २. पयासय २ व ३ ३. पयासय १ व ४ ४. सवस ववधाने सत्य

प्र. ६. अन्नसरुके्षतेमध्ये अन्नाचे धरुीकरण करण्यासाठी कोणत्या धातूंचे संयगु वापरले जाते ?

१. सोने २. लोह ३. ॲर्लयवूमवनयम ४. मॅग्नेवशअम

प्र. ७. खालील योग्य पयासय वनवडा.

१. दधु अ. पाणी

२. वमरची ब. लोहकण

३. हळद पावडर क. ववटांची भकुटी

४. रवा ड. मेटॅवनल यलो

१. फक्त १ बरोबर २. १ व २ बरोबर

३. १ व ३ बरोबर ४. सवस पयासय बरोबर

प्र. ८. पाश्चरीकरण पध्दतीचा अवलंब प्रथम कोणत्या शस्त्रज्ञाने केला ?

१. रॉबटस ववटाकर २. लईु पाश्चर

३. अलेक्झांडर °लेवमंग ४. यापैकी नाही.

प्र. ९. खालीलपैकी वगेळा शब्द ओळखा.

१. मीठ २. साखर ३. तेल ४. वहहनेगर

घटक क्र. ६

प्र. १. खालीलपैकी सवदश राशीचे उदाहरण कोणते ?

१. लांबी २. के्षत्रफळ ३. वस्तमूान ४. वजन



प्र. २. पéथ्वी पेक्षा चदं्रावर वजनाचा कोणता पररणाम वदसनू येतो ?

१. पéथ्वीपेक्षा चदं्रावर जास्त असते.

२. चदं्रापेक्षा पéथ्वीवर कमी असते.

३. पéथ्वीपेक्षा चदं्रावर कमी असते.

४. पéथ्वी व चदं्रावर समान असते.

प्र. ३. MKS पध्दतीत वस्तमूानाचे एकक कोणते ?

१. ग्रमॅ २. मीटर ३. वकलाग्रमॅ ४. सेकंद

प्र. ४. कोणत्या राजधातपूासनू बनलेला भरीव दडंगोल पॅररस येथील संस्थेत ठेवलेला आह े?

१. सोने २. प्लॅवटनम ३. लोह ४. ॲर्लयवूमवनअम

प्र. ५. धरणातील पाण्याचे प्रमाण कोणत्या एककात मोजले जाते ?

१. BMC 2. TMC 3. RMC 4. MCT

प्र. ६. नवी वदर्लली येथे वकती मलूभतू एककांची प्रमाणे ठेवली आहते ?

१. दोन २. चार ३. सहा ४. आठ

घटक क्र. ७

प्र. १. वगेाचे MKS पध्दतीत एकक कोणते ?

१. सेमी / सेकंद २. मीटर / सेकंद ३. वकलोवमटर / सेकंद ४. मीटर / तास

प्र. २. एक दचुाकीस्वार १५०० मी. अंतर पाच वमनीटात पणूस करतो तर त्याची एकूण चाल वकती ?

१. ५ मी. / सेकंद २. ५० वकमी / तास

३. ५० मी. / तास ४. ५० मी. / सेकंद

प्र. ३. एक गाडी ३० वकमी ते ६० वकमी अंतर २ तासात पणूस करते तर गाडीचे त्वरण वकती ?

१. १.५ वकमी प्रती तास २. १५ वकमी प्रती तास

३. ५० वकमी प्रती तास ४. २ वकमी प्रती तास

प्र. ४. बलाचे CGS पध्दतीत एकक कोणते ?

१. न्यटून २. अगस ३. ज्यलू ४. डाइन

प्र. ५. एका हयक्तीला ५५० ज्यलू कायसकरण्यासाठी एक वस्तू ११ मी. अंतरावर नेण्यासाठी वकती बल 

प्रयकु्त करावे लागेल ?

१. ५ न्यटून २. ५० न्यटून ३. ५ डाइन ४. ५० डाइन

प्र. ६. कायस मोजण्यासाठी कोणत्या राशींचे मापन केले जाते ?

१. बल २. वदशा ३. ववस्थापन ४. पयासय १ व २

प्र. ७. खालील असत्य ववधान ओळखा.

१. बल ही अवदश राशी आह.े

२. त्वरण ही सवदश राशी आह.े

३. अंतर ही अवदश राशी आह.े

४. ववस्थापन ही अवदश राशी आह.े

प्र. ८. C

8 km

3km

A  4km B    3km      D2km  E

एका हयक्तीने A  वबंदपूासनू E वबंदपूासनू केलेले ववस्थापन वकती ?

१. ९ वकमी २. २० वकमी ३. २३ वकमी ४. ११ वकमी



घटक क्र. ८

१. काचचेी दांडी रेशमी कापडावर घासली असता काचचे्या कांडीवर कोणता प्रभार येतो ?

१. धन २. Š ण ३. उदावसन ४. यापैकी नाही

२. कोणत्या शास्त्रज्ञाने समुारे 2500 वषासपवूी अÑबर ला इलेक्ट्रॉन असे नाव वदले ?

१. थॉमस ब्राउन २. थेर्लस ३. डॉ. बेंजावमन ४. रॉबटस ब्राउन

३. ववद्यतूदशी उपकरणामध्ये कोणत्या धातचू्या पत्राचा वापर केला गेला ?

१. चांदी २. सोने ३. ॲर्लयवूमवनअम ४. प्लॅवटनम

४. तडीतरक्षकामध्ये कोणत्या धातचू्या तारेचा उपयोग केला गेला ?

१. तांबे २. लोह ३. वनकेल ४. कोबार्लट

५. खालीलपैकी योग्य ववधान ओळखा.

१. सजातीय ध्रवुांमध्ये आकषसण असते.

२. ववजातीय ध्रवुांमध्ये प्रवतकषसण असते.

३. प्रत्येक अण ूहा ववद्यतूद éष्ट¶Ö उदावसन असतो.

४. वरील सवस

६. ववद्यतूप्रभाराला धन प्रभार व Š ण प्रभार नावे कोणी वदली ?

१. मायकल फॅरडे २. बेंजावमन फ्रा Ñकवलन

३. थॉमस ब्राउने ४. जे. जे. थॉमसन

७. खालीलपैकी सवासत क्षीण बल कोणते ?

१. घषसण बल २. ÛÃ£ÖÛतक ववद्यतू बल

३. गरुुत्वीय बल ४. चुबंकीय बल

घटक क्र. 9

१. खालीलपैकी उष्णतेचे वणसन करणारे योग्य ववधान ओळखा.

१. उष्णतेचे वहनासाठी माध्यामाची आवश्यकता असते.

२. उष्णतेचे वहन उष्ण भागाकडून थंड भागाकडे होते.

३. उष्णतेचे अÛ³Öसरणासाठी माध्यमाची आवश्यकता असते.

४. वरील सवस.

२. उष्णतेच्या कोणत्या संक्रमणास माध्यमाची आवश्यकता नसते ?

१. वहन २. अÛ³Öसरण ३. प्रारण ४. उध्वसपातन

३. कोणत्या रंगावरुन उष्णता उत्सजीत केली जाते ?

१. काळा २. पांढरा ३.वपवळा ४. वहरवा

४. थमासस क्लास्क कोणत्या शास्त्रज्ञाने तयार केला ?

१. जमे्स वòट २. जमे्स ड Ëयआूर ३. फ्रÑकलीन ४. ववर्लयम

५. कोणत्या वठकाणातनू उष्णतेचे संक्रमण होत नाही ?

१. हवा २. पाणी ३. वनवासत पोकळी ४. स्थायू

६. थमासस °लास्कचा शोध वकती साली लागला ?

१. 1892 2. 1646 ३. 1902 4. 1900

घटक क्र. 10

१. खालीलपैकी दषु्काळाची कारणे कोणते

१. अवतव éष्टी २. तापमानातील बदल ३. लोकसंख्या वाढ ४. वरील सवस



२. ६ आòगस्ट २०१० रोजी ढगफूटी कोठे झाली

१. उत्तराखडं २.कावश्मर ३. लडाख ४. केरळ

३. वकती टक्के ववजा जवमनीवर पडतात

१. 10 % २. 5 % ३. 50 % ४. 95 %

४. वीज कडाडत असताना कोणती काळजी घ्यावी

१. एकत्र थांबू नये २. झाडाखाली उभे रहावे

३. ववजचे्या खांबाखाली थांबावे ४. मैदानावर उभे रहावे

५. ज्वालामखुीच्या उद्रकेामळेु वातावरणावर कोणता पररणाम होतो

१. जलप्रदषूण २. वायपू्रदषूण ३. मéदाप्रदषूण ४. सवस

६. १९६५ साली स्थापन केलेर्लया आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे सदस्य संख्या वकती आहे

१. 188 2. 288 ३. १७७ ४. २७७

७. आंतरराष्ट्रीय नैसवगसक आपत्ती प्रतीबंध वदन कधी साजरा करतात

१. १५ आòक्टोबर २. १३ आòक्टोबर ३. १३ एवप्रल ४. १४ जनू

घटक क्र. 11

१. रा òबटस हूक या शास्त्राज्ञाने पेशीचा शोध वकती साली लावला ?

१. 1965 २. 1636 ३. 1675 4. 1656

२. वनस्पती पेशीच्या बाहरेरल आवरणाला काय म्हणतात ?

१. पेशपटल २. पेशीÛ³Öवत्तका ३. पेशीद्रव ४. तंतकुवणका

३. वगेळा शब्द ओळखा.

१. हररतलवक २. पेशीद्रव ३. कें द्रक ४. ररवक्तका

४. सवस सजीव पेशींपासनू बनलेले असतात ह ेववधान कोणी मांडले ?

१. एम. जे. श्लायडेन २. वथओडोर श्वान

३. रा òबटस हूक ४. पयासय १ व २

५. पेशीतील कोणत्या अंगकाला आत्मघाती वपशहया समजले जाते ?

१. कें द्रक २. तंतकूवणका ३. लयकाररका ४. आंतरद्रहयजालीका

६. जीवणूंचे बाह Ëयकवच कशापासनू बनलेले असते ?

१. प्रवथने २. सेर्लयलूोज ३. कबोदके ४. मेद

७. खालीलपैकी आवदकें द्रकी पेशीचे उदाहरण कोणते ?

१. वजवाणू २. ववषाणू ३. शैवाल ४. वनस्पती

८. वकण्णव प्रवक्रयेत कोणता वायू मकु्त होतो ?

१. आòवक्सजन २. हायड्रोजन ३. काबसन डायआ òक्साइड ४. सर्लफर डायआ òक्साइड

९. दधुात कोणते आम्ल असते ?

१. लòक्ट्रीक आम्ल २. अòसेंवटक आम्ल

३. सायट्रीक आम्ल ४. टाटासररक आम्ल

१० दधुातील कोणते जीवाणू दधुाचे दह Ëयात रुपांतर करण्यास मदत करतात ?

१. वहहब्रीओ २. लòक्टोब òसीलस ३. रायबोझोम  ४. अòझ òटोब òक्टर

११. खालीलपैकी वगेळा शब्द ओळखा.

१. शैवाल २. कवके ३. वजवाणू ४. ववषाणू

घटक क्र. 12

१. जागवतक आरोग्य वदन कधी साजरा केला जातो ?

१. ३१ मे २. १५ एवप्रल ३. ७ एवप्रल ४. ३१ वडसेंबर

२. मानवाच्या एकूण वजनापैकी वकती टक्के वजन स्नायूचंे असते ?

१. 60 % २. 30 % ३. ४० % 4. ५० %

3. मानवाच्या चहे∙यावरील भाव वकती स्नायूचं्या सहाय्याने दवशसववले जातात ?



१. ४० २. ३० ३. २५ ४. १५

४. श्वसन संस्थेचे कायस कोणत्या स्नायूवंर अवलंबनू असते ?

१. ऐवच्छक स्नायू २. अनैवच्छक स्नायू

३. अÛÃ£Ö स्नायू ४. यापैकी नाही

५. दर वमनीटाला Èदयाचे वकती वळेा आकंुचन व वशवथलीकरण होते ?

१. ८० २. ७२ ३. ६० ४. ८२

६. स्नायूचं्या अभ्यासशास्त्राला काय म्हणतात ?

१. सयटा òलाòजी २. मायोला òजी

३. काडीआ òलाòजी ४. बायोला òजी

७. शरररातील छोटे स्नायू कोणत्या हाडाला जोडलेले असते ?

१. वफनर २. वस्टरप ३. स्टेरनम ४. हòमर

८. दातावररल एनòमल कोणत्या क्षारांपासनू बनलेले असते ?

१. सोवडयम २. कॅवर्लशअम ३. काबसन ४. पोटॅवशअम

९. लाळेतील कोणता रासायवनक पदाथस कबोदकांचे रुपांतर ग्लकुोज मध्ये करतो ?

१. वपत्तरस २. अमायलेजह ३. टायलीन ४. आंत्ररस

10. अन्नघटक रक्तात शोषणू घणे्याची वक्रया पचनसंस्थेतील कोणत्या अवयवांमाफस त केली जाते ?

१. जठर २. लहान आतडे

३. मोठे आतडे ४. ग्रावसका

11. मोठËया आतड Ëयांची लांबी समुारे वकती असते ?

१. 1.5 मीटर २. ७.५ मीटर

३. २.५ मीटर ४. ३ मीटर

घटक क्र. 12

१. जागवतक आरोग्य वदन कधी साजरा केला जातो ?

१. ३१ मे २. १५ एवप्रल ३. ७ एवप्रल ४. ३१ वडसेंबर

२. मानवाच्या एकूण वजनापैकी वकती टक्के वजन स्नायूचंे असते ?

१. 60 % २. 30 % ३. ४० % 4. ५० %

3. मानवाच्या चहे∙यावरील भाव वकती स्नायूचं्या सहाय्याने दवशसववले जातात ? s

१. ४० २. ३० ३. २५ ४. १५

४. श्वसन संस्थेचे कायस कोणत्या स्नायूवंर अवलंबनू असते ?

१. ऐवच्छक स्नायू २. अनैवच्छक स्नायू

३. अÛÃ£Ö स्नायू ४. यापैकी नाही

५. दर वमनीटाला Èदयाचे वकती वळेा आकंुचन व वशवथलीकरण होते ?

१. ८० २. ७२ ३. ६० ४. ८२

६. स्नायूचं्या अभ्यासशास्त्राला काय म्हणतात ?

१. सयटा òला òजी २. मायोला òजी

३. काडीआ òला òजी ४. बायोला òजी

७. शरररातील छोटे स्नायू कोणत्या हाडाला जोडलेले असते ?

१. वफनर २. वस्टरप ३. स्टेरनम ४. ह òमर

८. दातावररल एन òमल कोणत्या क्षारांपासनू बनलेले असते ?

१. सोवडयम २. कॅवर्लशअम ३. काबसन ४. पोटॅवशअम

९. लाळेतील कोणता रासायवनक पदाथस कबोदकांचे रुपांतर ग्लकुोज मध्ये करतो ?

१. वपत्तरस २. अमायलेजह ३. टायलीन ४. आंत्ररस



10. अन्नघटक रक्तात शोषणू घणे्याची वक्रया पचनसंस्थेतील कोणत्या अवयवांमाफस त केली जाते ?

१. जठर २. लहान आतडे

३. मोठे आतडे ४. ग्रावसका

11. मोठ Ëया आतड Ëयांची लांबी समुारे वकती असते ?

१. 1.5 मीटर २. ७.५ मीटर

३. २.५ मीटर ४. ३ मीटर

घटक क्र. 13

१. लाकूड जाळणे ह ेकोणत्या बदलाचे उदाहरण आह े?

१. अपररवतसवनय २. रासायवनक ३. भौवतक ४. पयासय १ व २

२. फूल उमलणे ह ेकोणत्या बदलाचे उदाहरण आह े?

१. रासायवनक २. भौवतक ३. नैसवगसक ४. पयासय ३ व २

३. खालीलपैकी असत्य ववधान ओळखा.

१. फळ वपकणे हा उपयकू्त बदल आह.े

२. मेण ववतळणे हा पररवतसनीय बदल आह.े

३. फूगा फूटणे हा वशघ्र बदल आह.े

४. काच फूटणे हा रासायवनक बदल आह.े

४. लोखडंाचे क्षरण रोखण्यासाठी कोणत्या धातचूा मलूामा वदला जातो ?

१. मॅग्नेवशअम २. जस्त ३. वनकेल ४. पयासय १ व २

5. तांब्याचे क्षरण होऊन कोणत्या रंगााचे थर तयार होतात ?

१. वहरवट २. काळसर ३. लालसर ४. वपवळसर

६. लोखडंाचे क्षरण कोणत्या घटकांमळेू होते ?

१.ऑवक्सजन २. पाणी ३. आद्रसता ४. वरील सवस

घटक क्र. १४

१. मलूद्रहयाच्या लहान कणाला ॲटम ह ेनाव कोणत्या शास्त्रज्ञाने वदले ?

१. जॉन डार्लटन २. ज.े ज.े थॉमसन

३. डेमोवक्रटस ४. बझवेलअस

२. खालीलपैकी वगेळा शब्द ओळखा.

१. लोह २. तांबे ३. पारा ४. पोलाद

३. पोटॅवशअम या मलूद्रहयाची संज्ञा कोणती ?

१. Cl 2. K 3. Ca 4. Na

४. योग्य ववधान ओळखा.

१. काबसन  K 1. पयासय १

2. सोवडयम S २. पयासय ४

३. बोरॉन Be ३. पयासय 2 व ३

४. लोह Fe ४. पयासय वरील सवस



५. ववद्यतू वदहयामध्ये कोणत्या मलुद्रहयाची तार वापरली जाते ?

१. जस्त २. क्रोमीअम ३. टंगस्टन ४. वनकेल

६. पाण्यामध्ये हायड्रोजन व ऑवक्सजन सहप्रमाण वकती ?

१. १:२ २. १:८ ३. ३:४ ४. ८:१

७. खालीलपैकी संयगु कोणते ?

१. हवा २. पाणी ३. स्टील ४. पोलाद

८. रक्तातील घटक वगेळे करण्यासाठी कोणत्या पध्दतीचा उपयोग होतो ?

१. ववलनीकरण २. प éथक्करण ३. अपकें द्री ४. उध्वसपातन

९. ग्लकुोज या संयगूाचे रेणसूतु्र कोणते ?

१. Nacl 2. CH3COOH 3. C6H12O6 4. C12H22O11

10. ११८ मलूद्रहयापैकी वकती मलूद्रहय वनसगासत आढळली ?

१. २६ २. ७५ ३. ९२ ४. ७८

घटक क्र. १५

१. साबण वनवमसतीमध्ये कोणत्या आम्लाररचा उपयोग होतो ?

१. मॅग्नेवशअम हायड्रॉक्साइड २. सोवडयम हायड्रॉक्साइड

३. कॅवर्लशअम हायड्रॉक्साइड ४. अमोवनअम हायड्रॉक्साइड

२. ररठा व वशकेकाई या अपमाजसकामध्ये रासायवनक पदाथस कोणता ?

१. सोप नट २. कॅवर्लशअम काबोनेट

३. सॅपोवनयन ४. °लोराइड 

३. दतंक्षय रोखण्यासाठी कोणत्या क्षाराचा उपयोग टूथपेस्ट मध्ये केला जातो ?

१. क्लोराइड २. °लोराइड ३. फॉस्फेट ४. ब्रोमाइड

४. जगातील वपवहली टूथपेस्ट कोलगेट कंपनी कोणत्या शहरात स्थापन करण्यात आली ?

१. लंडन २. न्ययुॉकस ३. जपान 4 पॅरीस

५. पोटसलंड वसमेंट उद्योगामध्ये वापरण्यात येणाऱ्या घटकांचे योग्य प्रमाण ओळखा.

अ) १. चनूा ६० % II वसवलका 35 % III ॲर्लयवूमना 5 %

ब) १. चनूा ४० % II वसलीका ४० % III ॲर्लयवूमना २० %

क) १. चनूा ६० % II वसलीका २० % III ॲर्लयवूमना २० %

ड) १. चनूा ६० % II वसलीका २५ % III ॲर्लयवूमना ५ %

१. फक्त १ २. अ व ब दोन्ही ३. फक्त ड ४. वरील सवस

६. कपडे धणु्याच्या साबणामध्ये कोणता क्षार वापरला जातो ?

१. सोवडअम २. पोटॅवशअम ३. लोह ४. मॅग्नेवशअम

घटक क्र. १६

१. बॉक्साइट धातमूध्ये ॲर्लयवूमवनयमचे प्रमाण वकती टक्के असते ?

१. ६० टक्के २. ४० टक्के ३. ५५ टक्के ४. ५० टक्के

२. खालीलपैकी कोणता घटक काळे सोने म्हणनू ओळखला जातो ?

१. खवनज तेल नैसवगसक वायू ३. दगडी कोळसा ४. वमथेन



३. एल. पी. जी. वायमूध्ये प्रोपेन व ब्यटेून यांचे सहप्रमाण वकती ?

१. ३०:७० २. ४०:८० ३. ३:७ ४. पयासय १ व ३

४. पवहली खवनज वववहर सागर सम्राट कोणत्या राज्यात खणली गेली ?

१. हररयाणा २. गजुरात ३. महाराष्ट्र ४. मध्य प्रदशे

५. खालीलपैकी असत्य ववधान ओळखा.

१. दगडी कोळशापासनू वॉटर गॅस तयार होतो.

२. अभ्रक ववद्याूूत दवुासहक आह.े

३. वमथेनचे रेणसूतु्र CH4  आह.े

४. तांबे ह ेउष्णतेचे दवुासहक आह.े

६. कोणत्या खवनजाचा उपयोग अणउूजमेध्ये केला जातो ?

१. मॅग्नेवशअम २. पोटॅवशअम ३. थोररअम ४. सोवडअम

७. नैसवगसक वायू महामंडळाची स्थपना वकती साली झाली ?

१. १४ ऑगस्ट 1956 २. १५ ऑगस्ट १९४७

३. १४ ऑगस्ट १९९६ ४. यापैकी नाही


