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SEAT NO:

VIDHYASHRI COACHING CLASSES
10 (Semi English)

( Prof.Pramod Dere. sir)

भूगोल-

DATE: 28-01-21

TIME: 1:00

MARKS: 28

       

Q.1 सा��ता पूण� करा. 3

1 राजधानी - 
इंिडया : ............... :: �ाझील :  �ािझिलया.

2 �ातं� वष� - 
भारत : १९४७ :: �ाझील : ...............

3 �िस� खेळ - 
भारत : ि�केट :: �ाझील : ...............

Q.2 पुढील ब�पया�यी ��ांचा िदले�ा उ�रांपैकी अचूक पया�य िनवडा 1

1 �े�भेटी�ारे भौगोिलक संक�ना आिण घटकांचा ............... अनुभव येऊ शकतो. 
अ. ���पणे          ब. अ���पणे          क. कमी          ड. जा�

Q.3 अचूक सहसंबंध ओळखा व साखळी बनवा. 1

1 �ाझीलमधील रा�े उ�रेकडून दि�णेकडे. 
पारा, अमापा, सावो पावलो, सांता कॅटरीना

Q.4 चुकीची जोडी ओळखा. 2

1 अ. �ाझील�ा उ�र िदशेत शेजारील देश  - िगयाना
ब. �ाझील�ा पि�म िदशेत शेजारील देश -  पे�
क. �ाझील�ा दि�ण िदशेत शेजारील देश  -  अज��िटना
ड. �ाझील�ा पूव� िदशेत शेजारील देश       - �� च िगयाना

2 अ. भारतातील उ�र भागात    - िहमाचल �देश
ब.  भारतातील पि�म भागात -   राज�थान
क. भारतातील पूव� भागात       -  महारा��
ड.  भारतातील दि�ण भागात  - केरळ

Q.5 िटपा िलहा. 4

1 भरताचे �थान व िव�ार.

2 �ाझील देशाची ऐितहािसक पा��भूमी आिण स�:िथती.

Q.6 वेगळा घटक ओळखा. 1

1 भारतातील रा�े. 
अ. म�े �देश          ब. महारा��           क. मेघालय          ड. मारा�ाओ

Q.7 एका वा�ात उ�रे िलहा. 2

1 भारत व �ाझील यांचा अ�वृ�ीय व रेखावृ�ीय िव�ार सांगा.

2 �े�भेटीसाठी तु�ी तुम�ासोबत कोणते सािह� �ाल?

Q.8 नावे �ा. 1

1 भारतामधून जाणा-या वृ�ाचे नाव िलहा ?

Q.9 फरक �� करा. 2

1 �ाझील व भारत हे देश एकमेकांपासून �थाना�ा संदभा�त कसे वेगळे आहेत.

Q.10 नकाशावाचन क�न खालील ��ांची उ�रे िलहा. 4
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i.  गाळले�ा जागेत अंशमू� भरा जागेत भरा. ......° १५' उ. ते ......° ४५'.
ii.  गाळले�ा जागेत अंशमू� भरा द. अ�वृ� व ......° ४५' प. ते ......° ४८' प. रेखावृ�.
iii. �ाझील�ा पि�मेकडील देशांची नावे ?
iv. �ाझील�ा राजधानीचे नाव ?
v.  �ाझील�ा दि�णेकडील देशाचे नाव ?

Q.11 भौगोिलक कारणे िलहा. 3

1 �े�भेटीदर�ान कच�याचे �व�थापन कसे कराल?

Q.12 सिव�र उ�रे िलहा. 4

1 तु�ी केले�ा �े�भेटीचा अहवाल तयार करा.


