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2) The most suitable halogen used to detect starch in food is. 

a) fluorine    b) iodine 

c) chlorine    d) bromine 

2) अन्नातील पिष्ट’य िदार्थ ओळखण्यासाठी वािरण्यात येणारा िदार्थ   

अ) फ्लुरीन         ब) आयोडीन   

क) क्लोररन          ड) ब्रोमीन  

 

5) During photsysthesis. 

a) Light energy is converted to chemical energy. 

b) Chemical energy is converted to light energy. 

c) Chemical energy is converted to physical energy. 

d) Physical energy is converted chemical energy. 

5) प्रकाश संशे्लषण क्रियेत 

अ) प्रकाश ऊर्जेत रासायपनक ऊर्जेत रुिांतर होत े

ब) रासायपनक ऊर्जेचे प्रकाश ऊर्जेत रुिांतर होते. 

क) रासायपनक ऊर्जेच ेयांपिक ऊर्जेत रुिांतर होते. 

ड) यांपिक ऊर्जेचे रासायपनक ऊर्जेत रुिांतर होते. 

 

7) We get maximum proteins from  

a) oil, ghee, and butter   b) Pulses, fish and rueat 

c) rice, wheat, jowar    d) Carrots, bectroot and raddish 

7) सवाांत र्जास्त प्रपर्ने या िदार्ाांिासून पमळतात. 

अ) तेल, तूि, लोणी    ब) डाळी, मासे, मांस 

क) गहू, तांदळू, ज्वारी    ड) गार्जर, बीट, मुळा 

 

11) amoeba engulfs food particle with the help of 

a) proboscis     b) antenna 

c) pseudopodia    d) tongue 

11) अपमबा अन्नकण याच्या सहाय्यान ेिेशीत घेतो. 

अ) लांब सोंड     ब) अँन्टेना     

क) छद्मिाद           ड) र्जीभ 

 

12) Gastric juice is secreted by  

a) stomach     b) liver 

c) pancrease     d) kidney 

12) र्जाठररस याद्वारे स्त्रवतो. 

अ) र्जठर     ब) यकृत    

क) स्वादपुिड     ड) मुिपिड 

 



 

13) Mushrooms are an example of  

a) autotroph     b) heterotroph 

c) saprophyte     d) parasite 

13) कवक ही वनस्िती या प्रकारची आह.े 

अ) स्वयंिोषी         ब) िरिोषी 

क) मृतोिर्जीवी          ड) िरर्जीवी 

 

16) The process by which the simple chemical food constituent is used by blood for growth and 

repair is called. 

a) assimilation     b) absorption 

c) nutrition     d) digestion 

16) अन्नातील घटकांचे रक्तात शोषण होऊन त्याचा वाढीसाठी व झीर्ज भरुन काढण्यासाठी होतो. ही क्रिया 

म्हणर्जे. 

अ) सापत्मकरण     ब) शोषण     

क) िोषण          ड) िचन  

 

17) Process which helps plant to absorb salts and minerals from soil is called. 

a) absorption     b) transpiration 

c) osmosis     d) assimilation 

17) र्जपमनीतील क्षार व खपनर्जे शोषून घेण्यासाठी ही क्रिया वनस्ितींना उियोगी िडते. 

अ) शोषण            ब) बाष्िोत्सर्जथन      

क) पवसरण          ड) सापत्मकरण   

 

18) The path of water in plants is  

a) leaves, stem, root, root hair   b) root hair, root, stem, leaves 

c) root hair, root, leaves, stem   d) root, root hair, stem and leaves 

18) वनस्ितीमधील िाण्याचा मागथ िुढील प्रकारे आह.े 

अ) िाने, खोड, मूळ, मूलकेश,          ब) मूलकेश, मूळ,खोड, िाने          

क) मूलकेश, मूळ, िाने, खोड   ड) मूळ, मूळकेश, खोड, िान े

 

22) Glicose, maltose, lactose, sucrose are examples of 

a) fats      b) sugars 

c) proteins     d) vitamins 

22) ग्लुकोर्ज, माल्टोर्ज, लॅक्टोर्ज, सुिोर्ज ही याची उदाहरणे आहते  

अ) पिग्ध िदार्थ              ब) पिष्टमय िदार्थ      

क) प्रपर्ने         ड) र्जीवनसत्त्व 

 

25) After digestion carbohydrates are converted to ………….. 

a) glycerol     b) glucose  

c) cellulose     d) sucrose 



25) िचनानंतर  पिष्टमय  िदार्ाथचे रुिांतर ................... या िदार्ाथत होत.े 

अ) पग्लसेरॉल         ब) ग्लुकोर्ज 

क) सेल्युलोर्ज        ड) सुिोर्ज  

 

26) The main chemical element in protein is …………..  

a) Nitrogen     b) oxygen 

c) hydrogen     d) sulphur 

26) प्रपर्ने ही मुलत: या िदार्ाांची काबथनी संयुगे आहते 

अ) नायट्रोर्जन        ब) ऑपक्सर्जन     

क) हायड्रोर्जन        ड) सल्फर  

 

27) The fibrous substance in fruits and green leafy vegetables is ………  

a) lactose     b) maltose 

c) sucrose     d) cellulose 

27) फळे व िालेभाज्यां मध्ये असणारा ततंूमय िदार्थ  

अ) लॅक्टोर्ज           ब) माल्टोर्ज     

क) सुिोर्ज         ड) सेल्युलोर्ज 

 

28) To generate energy the cells of the body use 

a) glycerol     b) fatty acids 

c) amino acids     d) glucose 

28) ऊर्जाथ पनमाथण करण्यासाठी शरीरातील िेशी ........... याचा वािर करतात 

अ) पग्लसेरॉल        ब) पिग्धाम्ल      

क) अपमनो आम्ल       ड) ग्लुकोर्ज 

 

29) Pasteurisation involues heating of milk upto 

a) 40
0
C     b) 10

0
C 

c) 80
0
C     d) 60

0
C 

29) िाश्चरायझेशन क्रियेत दधु ............... या तािमानाला तािवतात.  

अ) ४००C     ब) १००C   

क) ८००C     ड) ६००C 

 

33) Cellulose present in fruits and vegetables helps in …………….. 

a) Providing energy to our body 

b) Preventing micro organism entering our body 

c) removing undigested waste part of food  

d) promoting building of bones and muscles. 

33) फळातील आपण भाज्यातंील सेल्युलोर्ज ............ या कामाकरता उियोगी िडते. 

अ) ऊर्जाथपनर्ममतीसाठी              

ब) शरीरात रोगर्जतंूंचा प्रवेश रोखण्यासाठी       

क) शरीरातील टाकाऊ िदार्थ बाहरे टाकण्यासाठी  



ड) हाड ेआपण िायू मर्जबूत करण्यासाठी  

 

34) To check adulteration of food the FDA inspects food at regular intervals. Its full form is 

a) Food and Drug Association Department 

b) Food and Drug Administration Department 

c) Food and Drug Affiliation Department 

d) Food and Drug Accounts Department 

34) अन्नातील भेसळ रोखण्यासाठी सरकारचे FDA ह ेखाते अन्नाची वेळोवेळी तिासणी करत.े 

अ) अन्न व औषध प्रशासन खात े   ब) अन्न व औषध सहयोगी खात े

क) अन्न व औषध संलग्न खात े   ड) अन्न व औषध अर्थ खाते 

 

35) Rama has rough skin and bleeding gums. Therefore she must be given. 

a) Vitamin A and Vitamin D   b) Vitamin B and Vitamin C 

c) Vitamin B and Vitamin D   d) Vitamin B and Vitamin A 

35) रोमाची त्वचा खरखरीत व पहरड्यातनू रक्त येत ेम्हणून पतने आहार घ्यावा . 

अ) र्जीवनसत्त्व  A  व   D युक्त    ब) र्जीवनसत्त्व  B  व  C युक्त   

क) र्जीवनसत्त्व  B  व  D युक्त   ड) र्जीवनसत्त्व  B  व A युक्त    

 

37) The organ which is called the store house for energy in our body  

a) Kidney     b) Liver 

c) Pancreas     d) stomach 

37) शरीरातील या अवयवामध्ये र्जरुरािेक्षा र्जास्त ग्लुकोर्जचा साठा करतात. 

अ) मुिपिड     ब) यकृत 

क) स्वादगंु्रर्ी           ड) र्जठर 

 

40) The element necessary for making RBCs is …………… 

a) iodine     b) iron 

c) calcium     d) phosphorous 

40) लाल रक्तिेशीच्या पनर्ममतीसाठी ............. याची गरर्ज असते. 

अ) आयोपडन         ब) लोह 

क) कॅपल्शयम       ड) फॉस्फरस    

 

42) Brittle bones are caused due to lack of ……………… 

a) Calcium     b) sulphur 

c) iodine     d) Iron 

42) ………….. च्या अभावामुळे हाड ेरठसूळ होतात. 

अ) कॅपल्शयम     ब) गंधक      

क) आयोपडन          ड) लोह 

 

44) The water soluble vitamin is ……………. Both are water soluble. 

a) Vitamin A     b) Vitamin B 



c) Vitamin D     d) Vitamin C 

44) ............. ह ेर्जीवनसत्व िाण्यात पवद्राव्य आह.े 

अ) र्जीवनसत्व A    ब) र्जीवनसत्व B 

क) र्जीवनसत्व D    ड) र्जीवनसत्व C 

 

46) Deficiency of iron causes. 

a) goiter     b) anemia 

c) rickets     d) scurvy 

46) लोहाच्या अभावामुळे होणारा पवकार  

अ) गलगंड     ब) िंडूरोग 

क) मुडदसू           ड) स्कर्व्ही 

 

47) Deficiency of this mineral causes loss of weight and stunted growth  

a) potassium     b) iron 

c) phosphorous    d) iodine 

47) या खपनर्जीच्या अभावामुळे वर्जनात घट व वाढ खुंटणे ह ेपवकार संभवतात. 

अ) िोटॅपशयम          ब) लोह        

क) फॉस्फरस    ड) आयोपडन 

 

48) The coordination of life process is brought about by 

a) respiratory and digestive system  b) nervous and endocrine system 

c) circulatory and excretory system  d) circulatory and endocrine system 

48) र्जीवन प्रक्रियेत समन्वय रहाण्यासाठी या संस्र्ा कायथ करतात. 

अ) श्वसन आपण िचन संस्र्ा          ब) चेता आपण अंत:स्त्रावी ससं्र्ा 

क) अपभसरण आपण उत्सर्जथन संस्र्ा          ड) अपभसरण आपण उत्सर्जथन संस्र्ा  

 

49) Growth in animals depends upon the secretion of  

a) Salivary glands    b) Adrenal glands 

c) Pituitary glands    d) Adrenal gland 

49) प्राण्यांमधील वाढ ................. या गं्रर्ीमधील स्त्रावावर अवलंबून असते. 

अ) लाळगं्रर्ी          ब) अवष्ट गं्रर्ी     

क) पियुषीका गं्रर्ी    ड) अपधवृक्क  गं्रर्ी   

 

50) The basic unit of nervous system is ……….. 

a) ganglia     b) efferent nerves 

c) afferent nerves    d) neurons 

50) चेतासंस्र्ेचा रचनात्मक व कायाथत्मक घटक  

अ) चेतािंुर्ज        ब) अपभवाही चेताततंू      

क) अिवाही चेताततंू        ड) चेतािेशी 

 



52) The chemical substance that controls the life processes and movement of animal are called  

a) harmones     b) bile 

c) gastric juice     d) common slat 

52) प्राण्यांमधील र्जीवनक्रिया आपण हलचाल या रासायपनक िदार्ाथद्वारे पनयंपित केली र्जाते.  

अ) संपे्ररक     ब) पित्त      

क) र्जाठररस          ड) मीठ 

 

54) In an earthworm ganglia are joined to form 

a) afferent nerves    b) efferent nerves 

c) nerve cord     d) spinal cord 

54) गाडूंळामध्ये चेतािंुर्जाच्या र्जोडणीतुन तयार होतो 

अ) अपभवाही चेताततंू        ब) अिवाही चेतातंतू      

क) चेतारज्ज ू     ड) िाठीचा कणा  

 

55) Pick out the correct statement 

a) Afferent nerves bring information about the different parts of the body to the spinal  

    cord and the brain. 

b) efferent nerves bring information about is different parts of the body to the spinal cord  

    and the brain. 

c) nerve cord brings information about the different parts of the body to the spinal cord  

    and the brain. 

d) Ganglion brings information about the different parts of the body to the spinal cord  

    and brain. 

55) योग्य पवधानाला खूण करा. 

अ) अपभवाही चेताततंू शरीराच्या पवपवध भागांची मापहती मध्यवती चतेासंस्र्केड ेिाठवतात.    

ब) अिवाही चेतातंतू शरीराच्या पवपवध भागांची मापहती मध्यवती चेतासंस्र्ेकड ेिाठवतात. 

क) चेतारज्जू शरीराच्या पवपवध भागांची मापहती मध्यवती शरीरीच्या मध्यवती  चेतासंस्र्ेकड े 

     िाठवतात. 

ड) चेतािंुर्ज शरीराच्या पवपवध भागांची मापहती मध्यवती चेतासंस्र्केड ेिाठवतात. 

 

56) The secretion of thyroid gland is called. 

a) Saliva     b) insulin 

c) thyroxin     d) Adrenalin 

56) अवटू गं्रर्ीतील संपे्ररक  

अ) लाळ          ब) इन्सुपलन       

क) र्ायरॉपक्झन     ड) अपधवृक्क 

 

57) A highly developed nervous system is found in 

a) Amorba     b) hydra 

c) Human     d) earthworm 

57)  प्रगत चेतासंस्र्ा या प्राण्यांमध्ये असत े

अ) अपमबा          ब) हायड्रा       



क) माणूस     ड) गांडूळ  

 

58) The long summer and winter sleep seen in frogs is called 

a) hybridization    b) hibernation 

c) hydrogenation    d) hydration 

58) बेडकामधील उन्हाळ्यातील व पहवाळ्यातील दीघथ झोि 

अ) संकर िद्धती            ब) हायड्रोर्जनीकरण     

क) हायड्रोर्जनेशन    ड) हायड्रशेन  

 

60) Peripheral nervous system consists of 

a) brain and spinal cord   b) spinal cord and nerve cord 

c) nerve cord and neurons   d) afferent nerves and efferent nerves 

60) िररघीय चेतासंस्र्ा ………….. यािासून बनते.  

अ) मेंद ूव चेतारज्जू          ब) चेतारज्जू व चतेाततंू      

क) चेताततंू व चतेािेशी       ड) अपभवाही व अिवाही चेतातंत ू

 

62) The master gland of the endocrine system is 

a) Thyroid gland    b) Adrenal gland 

c) Thymus gland    d) Pituatary gland 

62) अंत:स्त्रावी संस्र्ेतील प्रमुख गं्रर्ी   

अ) अवट गं्रर्ी         ब) अपधवृक्क गं्रर्ी      

क) िाईनी गं्रर्ी       ड) पियुषीका   

 

65) Eno is ………….. which is used to neutralize excess acid in stomach. 

a) Ammoniun bicarbonate   b) Ammonium carbonate 

c) Sodum carbonate    d) Sodium bicarbonate 

65) र्जठरात र्जास्त झालेल्या आम्लाचे उदापसनीकरण करण्यासाठी वािरण्यात येणारा इनो सॉल्ट मध्ये 

िुढीलिैंकी असणारा िदार्थ. 

अ) अमोपनयम बायकाबोनेट   ब) अमोपनयम काबोनेट 

क) सोपडयम काबोनेट    ड) सोपडयम बायकाबोनेट 

 

70) The substance used for the land which becomes acidic due to acidic rain. 

a) Sodium hydroxide    b) calcium hydroxide 

c) Pottasium hydroxide   d) Ammonium hydroxide 

70) आम्ल वषाथमुळे होणा-या आम्लयुक्त र्जपमनीसाठी वािरण्यात येणारा िदार्थ  

अ) सोपडयम हायड्रॉक्साइड   ब) कॅपल्शयम हायड्रॉक्साइड 

क) िोटॅपशयम हायड्रॉक्साइड   ड) अमोपनयम हायड्रॉक्साइड 

 

78) The frequency of infrasonic sound is ………. 

a) Greater than 20Hz   b) Greater than 20,000Hz 

c) Less than 20,000Hz  d) Less than 20Hz  



78) अश्राव्य ध्वनी रंगांची वारंवारता .............. असते. 

अ) 20Hz िेक्षा र्जास्त   ब) 20,000Hz िेक्षार्जास्त 

क) 20,000Hz िेक्षाकमी   ड) 20Hz िेक्षाकमी 

 

81) Sound can propagate through ………….. 

a) Solid but not through liquid b) Liquid but not through gas 

c) Gas but not through solid  d) Solid liquid & gas 

81) ध्वनीच ेवहन …………… मधून होऊ शकते. 

अ) स्र्ायूतून, िण द्रवातून नाही  ब) द्रवातून, िण वायूतून नाही 

क) वायूतून, िण स्र्ायूतनू नाही  ड) स्र्ायूतून, द्रवातून व वायतूून 

 

90) An envelope of air all around the earth is known as ………… 

a) Oxygen layer   b) Ozone layer 

c) Atmosphere    d) Nitrogen layer 

90) िृथ्वीभोवतीच्या हवेच्या आवरणास .............. म्हणतात. 

अ) ऑपक्सर्जन आवरण   ब) ओझोन आवरण 

क) वातावरण    ड) नायट्रोर्जन आवरण 

 

91) The atmosphere is …………. Closer to the surface of the earth but becomes ………. As we 

go higher. 

a) Dense, thinner   b) Thin, denser 

c) Cold, hot    d) Thin, hot 

91) िृथ्वीच्या िृष्ठभागार्जवळ वातावरण .............. असते िरंत ुवरवर र्जावे तसतस ेते ................. होते. 

अ) घन, पवरळ    ब) पवरळ, घन 

क) र्ंड, गरम    ड) पवरळ, गरम 

 

93) The temperature of substance in refrigerator do not change for long because 

a) The speed of heat transfer is reduced due to structure 

b) Heat transfers due to conduction 

c) Only because of convection 

d) Heat transfers only because of radiation 

93) शीतोष्णिािात ठेवलेल्या िदार्ाथचे तािमान दीघथकाळ बदलत नाही कारण, ............. 

अ) िािाच्या रचनेमुळे उष्णतेची दवेाणघेवाण खूि मंदावते. 

ब) फक्त वहनामुळे उष्णतेची दवेाणघेवाण होते. 

क) फक्त अपभसरणामुळे उष्णतेची दवेाणघेवाण होते. 

ड) फक्त उत्सर्जथनामुळे उष्णतेची दवेाणघेवाण होते.   

 

 

 

 

 



 

95) Brain and Spinal chord are parts of ………. Nervous system. 

a) central     b) peripheral 

c) autonomous    d) none of these 

95) मेंद ूव मज्जारज्ज ु........... चेतासंस्र्ेचे प्रपतपनपधत्व करतात. 

अ) कें द्रीय    ब) िररघीय 

क) स्वायत्त    ड) अनुकंिी 

 

106) Dust & ash entering the atmosphere as a result of volcanic eruptions can affect earth’s …… 

a) Tidal activity   b) Weather & climate 

c) Orbital shape   d) Rotation & revolution 

106) ज्वालामुखीच्या उद्रकेातून वातावरणात पमसळलेल्या धूलीकण आपण राखेमुळे िृथ्वीच्या ........... यावर 

िररणाम होतो.. 

अ) समुद्राच्या लाटा   ब) हवामान आपण ऋतुमान 

क) कक्षेचा आकार   ड) स्वतःभोवती व सूयाथभोवतीची गती 

 

109) Which of the following bases is used in alkaline storage batteries of cars ? 

a) Potassium hydroxide   b) Sodium hydroxide 

c) Calcium hydroxide    d) Ammonium hydroxide 

109) खालीलिैकी कोणती आम्लारर ही मोटारीच्या आम्लारर संचयी बॅटरीमध्ये वािरली र्जात?े 

अ) िोटॅपशअम हायड्रॉक्साईड   ब) सोपडअम हायड्रॉक्साईड 

क) कॅपल्शअम हायड्रॉक्साईड   ड) अमोपनअम हायड्रॉक्साईड 

 

112) Toothpaste prevents tooth decay because ………… 

a) toothpaste is slightly basic, it neutralizes excess acid in our mouth 

b) toothpaste is acidic, so it prevents tooth decay 

c) toothpaste is neutral so it neutralizes acid in our mouth 

d) toothpaste is oxidizing agent so it prevents tooth decay  

112)  दातांची िेस्ट ही दतंक्षयाला प्रपतबंध करते, कारण ………….. 

अ) दातांची िेस्ट ही आम्लाररधमी अनुिमे असत,े ती आिल्या तोंडातील अपतररक्त आम्लाचे    

    उदापसनीकरण करत.े 

ब) दातांची िेस्ट ही आम्लधमी असल्यामुळे ती दतंक्षयाला प्रपतबंध करत.े 

क) दातांची िेस्ट ही उदासीन असल्यामुळे ती तोंडातील आम्लाचे उदापसनीकरण करते. 

ड) दातांची िेस्ट ही ऑपक्सडीकारक असल्यामुळे ती दतंक्षयाला प्रपतबंध करते. 

 

122) Plants are called as autotrophs because ……… 

a) They depend on other organisms for food. 

b) They make their own food. 

c) They do not need anything to prepare their food. 

d) They need only water to prepare their own food. 

122) वनस्ितींना स्वयंिोषी म्हणतात कारण ………….. 

अ) त्या इतर र्जीवांवर अन्नासाठी अवलंबून असतात. 



ब) त्या स्वतःचे अन्न स्वतः बनवतात. 

क) त्यांना स्वतःचे अन्न बनवायला इतर कुठलीच गोष्ट लागत नाही. 

ड) त्यांना स्वतःचे अन्न बनवायला फक्त िाणी लागते. 

 

132) Poliomyelitis/Polio is a disease caused by ……………. 

a) Virus    b) Bacteria 

c) Fungus    d) Insect 

132) बालिक्षाघात / िोपलओ हा रोग ............. यांमुळे होतो. 

 अ) पवषाणु    ब) पर्जवाण ु

 क) कवक    ड) क्रकड े

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Level – 2 std. 7
th

 General Science – Answer key 

 
Q. No. Ans Q. No. Ans Q. No. Ans Q. No. Ans Q. No. Ans Q. No. Ans 

1 D 26 A 51 C 76 A 101 C 126 C 

2 B 27 D 52 A 77 B 102 B 127 B 

3 C 28 D 53 A 78 D 103 A 128 C 

4 B 29 C 54 C 79 B 104 D 129 C 

5 A 30 A 55 A 80 B 105 B 130 B 

6 C 31 D 56 C 81 D 106 B 131 C 

7 B 32 B 57 C 82 A 107 B 132 A 

8 C 33 C 58 B 83 C 108 D 133 B 

9 C 34 B 59 C 84 B 109 A 134 B 

10 D 35 B 60 D 85 D 110 B 135 C 

11 C 36 D 61 B 86 A 111 D   

12 A 37 B 62 D 87 D 112 A   

13 B 38 C 63 A 88 B 113 C   

14 D 39 C 64 A 89 D 114 B   

15 D 40 B 65 D 90 C 115 A   

16 A 41 B 66 D 91 A 116 B   

17 C 42 A 67 D 92 B 117 A   

18 B 43 B 68 C 93 A 118 C   

19 A 44 D 69 A 94 A 119 A   

20 C 45 A 70 A 95 A 120 D   

21 B 46 B 71 C 96 D 121 D   

22 B 47 C 72 A 97 C 122 B   

23 A 48 B 73 D 98 D 123 A   

24 D 49 C 74 C 99 C 124 C   

25 B 50 D 75 C 100 B 125 A   

 


