राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष 2022-23
इयत्ता : 7 वी
णवषय : सामाणिक शास्त्र (भूगोल)
==========================================================
एकू ि वेळ : 50 णमणनटे

पूवष चाचिी

एकू ि गुि – 20

प्रश्न 1 : खालील णचत्ांचे णनरीक्षि करून त्याबद्दल प्रत्येकी थोडक्यात माणहती णलही. (गुि – 6)
अ)

आ)

-----------------------ई)

प्रश्न 2 : पृथ्वीगोल व कागदावरील नकाशातील फरक सांग. (गुि – 4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

प्रश्न 3 : आपि आपली णवणवध कामे करताना अनेक नैसर्गषक संसाधनांचा वापर करत असते . नैसर्गषक संसाधनांचा
अणधकाणधक िपून वापर करण्यासाठी तू स्वत:च्या सवई ( कायषपद्धती ) मध्ये कोिकोिते बदल करिार? (गुि 3) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------प्रश्न 7 : िोड्या लावा. (गुि 2)
अ)
1) हवेशी संबंणधत बातमी

आ)
2) हवामानाशी संबंणधत बातमी

प्रश्न 8 : खालील उतारा वाचून प्रश्नांची उत्तरे णलही. (गुि – 5)
माझे गाव पूिाष नदीच्या काठावर वसलेले आहे. हे नदी आमच्या िीवनाचा अणवभाज्य भाग आहे. माझे
लहानपिी म्हििे िेव्हा मी प्राथणमक शाळे त णशकायचो तेव्हा ‘पूिाष’ बाराही मणहने वाहायची. अगदी उन्हाळ्यातसुद्धा

णतची छोटी संथ धार अखंड वाहायची. आमचे गाव मोठे होत गेले आणि नदी छोटी! मला आठवते मी हायस्कू ल मध्ये
असताना णतची उन्हाळ्यातील प्रवाह खंणडत झाला. मी महाणवद्यालयात णशकायला गेले तेव्हा तर संपूिष णहवाळ्यात ही
नदीचा प्रवाह अखंड सुरु नव्हता आणि आता अशी णस्थती आहे की आमची पूिाष के वळ पावसाळ्यात वाहते . काही वषाषपूवीची
पूिाष आणि आताची पूिाष यात खूप बदल आहे. आधी वषषभर वाहिारी पूिाष आता वाहते तेव्हा अणनयंणत्त पूर असते....
नाहीतर कोरडे पात्! नदीने णतचे वागिे बदलणवले पाणहिे.
प्रश्न अ) वरील उतारा कोित्या नैसर्गषक संसाधनाशी सबंणधत आहे? (गुि – 1)
उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------प्रश्न आ) नदीच्या वागण्यामध्ये काय बदल झाला असे लेखकाला वाटते? (गुि – 1)
उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------प्रश्न इ) उताऱ्याच्या शेवटी लेखक म्हितो की, “नदीने णतचे वागिे बदलणवले पाणहिे.” लेखकाच्या या मताशी तू सहमत
आहे का? तुझ्या मते कोिी वागिे बदलणविे आवश्यक आहे? आणि काय बदल के ला िावा?
(गुि – 3)
उत्तर : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------==========================================================

