Class:

3

Total Question: 40

Subject: Biotechnology

Time: 30 Min

Name: _________________________

Roll No:

No.
Q.1

Question
कंडे से शन ही एक िया असते जे हा

No.
Q.2

(1) दव याया वाफांमये बदलतो. (2) वाफ
दवात बदलतात. (3) बफ िवतळू न पाणी तयार
होते . (4) पाणी गोठू न बफ तयार होतो
Q.3

अशु  पाणी आरोयासाठी चां गले आहे

Question
कां गा आिण कोआला यां या पोटात आिण पाठीवर अनु मे िवशे ष
______ असतात.
(1) थै ली (2) पलं ग (3) बॉस (4) उभे

Q.4

(1) खरे (2) खोटे (3) सां गू शकत नाही (4) यापै की
काहीही नाही
Q.5

_________________________

मानवी शरीरातील अितिरत लु कोज यकृतामये _______ हणून
साठवले जाते
(1) लु कोज (2) िलसरॉल (3) लायकोजे न (4) िलसरीन

िंिगं ग रीफमये , रीफ लोप आिण ेटची वाढ Q.6
रीफया सपाटपे ा कमी असते कारण लॅ ट
अिधक सं रित असतो.

सूय हा तारा आहे की ग ह
(1) एक तारा (2) एक ग ह (3) दोही (4) यापै की काहीही नाही

(1) खरे (2) खोटे (3) सां गू शकत नाही (4) यापै की
काहीही नाही
Q.7

िचात दशिवले ले ाणी कोणते पायात
राहतात

Q.8

(1) रे शीम (2) कातरणे (3) कातणे (4) यापै की काहीही नाही

(1) बदक (2) मासे (3) बे डूक (4) या सव
Q.9

Q.11

खालीलपै की कोणता ाणी पायात राहतो

Q.10

खालीलपै की कोणता पाळीव ाणी आहे 

(1) पोपट (2) मगर (3) बे डूक (4) दोही (b) आिण
(c)

(1) ससा (2) िसं ह (3) िजराफ (4) झे बा

वादुिपं ड निलका वादुिपं डातून वादुिपं डाचा रस Q.12
लहान आतडात वाहन
ू ने ते.

दुधापासून पनीर बनवणे हणजे a/an -

(1) 1 (2) (3) सां गू शकत नाही (4) यापै की एकही
नाही
Q.13

म ढीची लोकर काढयाला ------ हणतात.

मानवी शरीरात _______ या कमतरते मुळे
वािशओरकोर नावाचा गं भीर कमतरते चा रोग
होतो.

Q.14

(1) शारीिरक बदल. (2) अपिरवतनीय बदल. (3) उलट करता ये णारा
बदल. (4) यापै की एकही नाही.
ायां या अयासाला काय हणतात
(1) बोटनी (2) ाणीशा (3) ओिरं थॉलॉजी (4) यापै की काहीही नाही

(1) कबोदके (2) िथने (3) चरबी (4) िलिपड
Q.15

कॅह जर पी कोणया तीन वै िशटांमुळे इतर Q.16
पयांपेा वे गळे आहे त.
(1) पं ख, पं ख, हाडे (2) हवे ची िपशवी, उं ची, शे पटी
(3) हुकले ली चोच, तीण दृटी, तीण ताल (4)
ीन ग ं थी, जीभ, उबदार रताची

योय िनद शकांसह उतारा भरा __(31)__ ाणी असे आहे त जे जिमनीवर
राहतात, एकतर पूणपणे िकंवा बहुते क आत __(32)__ पृ ठभागाया
खाली. "टे रे " हणजे पृ वी, पािथव हणजे "पृ वीचे ". थलीय
ायांमये िविवध वै िशटे आहे त जी यांना जिमनीवर राहयास
सम करतात. यांना चालयासाठी __(33)__ आहे त. यांना हवा
वास घे यासाठी फुफुसे असतात. यां याकडे चां गले िवकिसत
__(34)__ अवयव आहे त जे यांना यां या शूं पासून आिण खराब
हवामानापासून वतःचे सं रण करणे यासारया िविवध कामांमये
मदत करतात. यांचे पं जे आिण दात अितशय तीण आहे त जे यांना
__(35)__ आिण यांची िशकार खायास सम करतात.
(1) जिमनीवर राहणारा (2) अबोिरयल (3) हवाई (4) जलचर
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Q.17

खालीलपै की कोणता ाणी आपयासाठी उपयु त Q.18
आहे 
(1) ग डा (2) िजराफ (3) पँ थर (4) उं ट

Q.19

(1) िवधान 1, 4 खोटे िवधान 2, 3 सय आहे त. (2) िवधान 1, 2, 3 सय
आहे , िवधान 4 असय आहे . (3) िवधान 1, 2 सय आिण 3, 4 खोटे
आहे त. (4) सव िवधाने सय आहे त.

पायापासून िचखल वे गळे करयासाठी वापरली Q.20
जाणारी िया आहे (1) उकळते (2) िडकंटे शन. (3) अवसादन. (4)
दोही (2) आिण (3)

Q.21

खालील िवधान वाचा आिण योय उर िनवडा. 1. गाय हा पाळीव
ू दे ते. 3. गाय पायात राहते . 4. ससा
ाणी आहे . 2. गाय आपयाला दध
वाहतु कीत मदत करतो.

डायनोले जेलेट केवळ काशसं ले षक असतात कारण या सवांमये
लोरोलाट असतात
(1) खरे (2) खोटे (3) सां गू शकत नाही (4) यापै की काहीही नाही

खालीलपै की कोणया ायाला एक िशं ग आहे  Q.22
(1) ग डा (2) बायसन (3) काळवीट (4) गाय

कावयांसारया काही पयांना चार बोटे समोर तीन आिण एक मागे
असतात. ते झाडां या फां ा घट् ट धरतात आिण राी झोपू शकतात.
असे पी हणतात
(1) चढणारे पी. (2) िफरणारे पी. (3) खाजवणारे पी. (4) बसणारे
पी.

Q.23

िमणात असले या िविवध पदाथान
ं ा हणतात- Q.24
(1) घटक. (2) सं युगे . (3) अणू. (4) घटक.

Q.25

या मदतीने आपण अन खातो

(1) पे िरटॅ िलिसस (2) अधोगती (3) एमे िसस (4) उसजन
Q.26

(1) दात (2) डोळा (3) नाक (4) यापै की काहीही
नाही
Q.27

घरटे बां धतात

खालीलपै की भारताचा राट ीय ाणी कोणता

Q.28

या दावणात या तापमानाला अिधक िवदाय
(पदाथ) िवरघळले जाऊ शकत नाही याला असे
हणतात -

कु्याची सवात शितशाली भावना काय आहे 
(1) याची वासाची जाणीव (2) कान (3) जीभ (4) यापै की काहीही नाही

Q.30

(1) िसं ह (2) वाघ (3) झे बा (4) िजराफ
Q.31

आपण आपले अन घाईघाईने खावे
(1) खरे (2) खोटे (3) सां गू शकत नाही (4) यापै की काहीही नाही

(1) पी (2) गाय (3) मांजर (4) यापै की काहीही
नाही
Q.29

अननिलकेमये अन खालया िदशे ने ने यासाठी जबाबदार असले या
आतडांसंबंधीया हालचालीला असे हणतात.

खालीलपै की कोणते ाणी आिण यांची घरे यांची चु कीची जु ळणी आहे 
(1) मांजर - कु्यासाठी घर (2) घोडा - िथर (3) ससा - हच (4) वाघ लबाड

Q.32

(1) असं तृत समाधान. (2) सं तृत समाधान. (3)
िमण. (4) यापै की एकही नाही

खाली िदले ला उतारा वाचा आिण नं तर योय पयाय िनवडा हे ाणी
झाडांमये राहतात आिण राहतात. या जाती झाडांना यांचा मूळ
आधार मानतात आिण फां ांपासून िनवारा, अन आिण सं रण
शोधतात. काही महवाची वै िशटे हणजे िवरोधाभासी अं गठे जे
यांना फां ा पकडू दे तात आिण समोरया डोयांना खोलवर जाण
दे तात. खालीलपै की कोणता ाणी झाडां वर राहतो.
(1) ही (2) उं ट (3) हे ल (4) माकड

Q.33

लोकर उबदार आहे कारण --------

Q.34

(1) ते लफी आहे आिण हवा िटकवून ठे वते . (2)
याचे तं तू िथनांचे बनले ले असतात. (3) (a)
आिण (b) दोही पयाय बरोबर आहे त. (4) यापै की
काहीही नाही
Q.35

खालीलपै की कोणता पी आहे 

(1) गड (2) शहामृ ग (3) घु बड (4) कबु तर

Q.36

(1) डॉिफन (2) मोर (3) फुलपाख (4) या सव
Q.37

खालीलपै की कोणया अणूचा सं पण
ू पणे एक कार Q.38
आहे
(1) घटक (2) इले ट ॉन (3) कदक (4) यापै की
काहीही नाही

ू े ा मोठा आहे 
कोणया पयाचा डोळा याया म दप

दय _______ कांमये िवभागले ले आहे
(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5
मानवी शरीरातील सवात मोठा अवयव कोणता आहे 
(1) नाक (2) कान (3) वचा (4) यापै की काहीही नाही
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Q.39

यापै की कोणते कारण काही ाणी धोयात
ये याचे कारण नाही
(1) यांची घरे उद्वत होतात. (2) यांना
पाळीव ाणी हणून ठे वले जाते . (3) यांची फर,
वचा इयादींसाठी यांची िशकार केली जाते . (4)
यांची घरे दिू षत आहे त.

Q.40

व िट कसचे आकुंचन डायटोल हणून ओळखले जाते .
(1) 1 (2) (3) सां गू शकत नाही (4) यापै की एकही नाही
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