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काय�प�क न. २िवषय: प�रसर अ�यास इय�ा:- ४ थी

    २. काना�या गो�ींसचना :ू
पालकासाठी : या पाठातन िव�ा�या� िविवध �ा�याना �या�या वैिश�यानसार ओळखतात .�ा�याची कातडी ,केस ,ं ू ं ं ु ं
कान आिण �याचे  �जनन याव�न फरक सागतात .पालकानी हा पाठ िशक�यास काय�पि�का सोडव�यास  ं ं ं
िव�या�या�ना  मदत करावी. 
िव�ा�या�साठी : पाठ ल�पव�क वाचन काय�पि�का पालका�या सहा�याने सोडवा.ू ू ं
 
                               

िदनाक :-ं

िव�ा�या�चे नाव:-

१.  खालील ��ासाठी चार पया�य िदलेले आहेत. अचक पया�य िनवडा व �याखाली अधोरेिखत करा. ं ू
(अ) खालीलपैक� कोणता �ाणी आप�या डो�या�या दो�ही बाज�या बारीक िछ�ाचा उपयोग ऐक�यासाठी करतो ?ूं ं

अ )   िजराफ  		                     (ब)   क�ा                              			(क)   कावळा                        		(ड)  गायु
(ब) डो�यावर कान असलेला �ाणी कोणता ?

    ( अ)  गाढव                          (ब)  माजर                             (क)    गाय                             (ड)  बकरी              ं
(क) कोण�या �ा�याला सपासारखे कान असतात ?ु

(अ)   क�बडी                        (ब)  बैल                                (क)    ह�ी                            (ड)  बकरी

(ड) अगावरील कोण�या नम�याव�न �ा�याना ओळखता येते ?  ं ु ं
(अ) कातडी�या रगाव�न      (ब) कातडीवरील केसाव�न    (क) �पश� क�न   (ड) दो�ही  (अ ) आिण (क) पया�यं ं

(ई) ह�ली�या काळात आ�हाला डायनासोर कठे पाहायला िमळतात ?ु
    (अ) दरदश�न आिण िसनेमात   (ब) जगलात ंू (क) रा��ीय उ�ानात               (ड) �ाणीस�हालयातं

२.  खालील िवधाने ल�पव�क वाचा आिण बरोबर िवधानाखाली अधोरेिखत करा.ू ं
१)  चानी अडी घालते.ं
	२)  म�ढी�या कातडीवर केस नसतात.

	३)   माशाना  कान असतात पण ते  िदसत नाहीत.ं
	४)  मोर हा रा��ीय �ाणी आहे.

	५)  �हैस आिण गाय या�या अगावर केस नसतात. ं ं
३.   कसातील यो�य उ�र िनवडन खालील �रका�या जागा भरा.ं ू
[अडी घालतात ,िदसणारे कान, कातडीवर केस , िपसानी, माजर आिण क�ा , मगर आिण पाल , कातडीवरील नम�या ]ं ं ं ु ू

१)  प�याना डो�या�या दो�ही बाजना बारीक िछ�े असतात. जा�त क�न ती ............................................. ं ू
     झाकलेली असतात.

२)  �ा�याना आपण ............................................. व�न  ओळखतात.ं

३)  ............................................. या �ा�या�या डो�या�या दो�ही बाजना ऐक�यासाठी बारीक िछ�े असतात.ं ूं

४)  जे �ाणी िप�लाना ज�म देतात �याना ............................................. असतात.ं ं

५) �या �ा�याचे कान बाहेर िदसत नाही व �या�या अगावर केस नसतात असे �ाणी ............................................. ं ं ं
   घालतात

१ 



४) जनावराना / �ा�याना कान  नसतेच तर काय झाल असत ? दोन-ितन वा�यात  िलहा.ं ं ं ं

५) खालील (अ ) गटात िदलेले �ा�या�या कातडीचे नमने व (ब ) गटात िदलेली �ा�याची नावे या�या रेघेने यो�य ं ु ं ं
    जोडया जळवा.् ु

                                              अ                                                                                                      ब 

१. पाढ� या कातडीचा व �यावर काळे प�े असलेला...ं                  अ)    हरण

२.िपव�या व तपिकरी रगा�या कातडीचा व �यावर काळे प�े  असलेला...                      ब)   िचतां

३.ि पव�या व तपिकरी रगा�या कातडीचा व �यावर काळे िठपके असलेला...ं              क)    झे�ा

४.ि पव�या व तपिकरी रगा�या कातडीचा व �यावर पाढरे िठपके असलेला..                    ड)   वाघं ं

            ई)   लाडगां

६)  खालील ��ाची  उ�रे दोन ओळीत   िलहा.ं
१)  �या जनावराना कान नसतात �याना कसे ऐकायला येते ?ं ं

२) ह ��ना अगदी  दरचे कशा�कारे  ऐक येते ?ूू

३) स ाप  कसे ऐकतात ? (पालकाची मदत �या) ं

४)  �ा�या�या शरीरावर वेगवेगळे नमने का असतात ?ं ु

७) खालील रका�यातील  डा�या �तभातले म�े ल�ात घेऊन  पारवा आिण क�ा यातील  फरक िलहा. ं ु ु

पारवा क�ाु

ऐक�याची य�णे ं

अगावरील  केस   ं

�जनन
२ 



८). खाली वेगवेग�या �ा�याचे व प�ाचे  कान , कातडीवरील प�याचे नमने व  िपसे याची िच�े दाखिवलेली आहेत  ं ं ं ु ं्
     ती  नीट  पहा  व �ाणी कोणता  ते ओळखन �रका�या जागेत �याचे  नाव  िलहा : ू

९)  व�य�ा�याची  स�या कमी का झाली या िवषयी कारणे िलहा.  ं ं
१.

२.

३.

४.

५.

३ 



१०)  खालील चौकटीत अडी घालणा� या दोन �ा�याची िच�े िचकटवा :ं ं

११) खालील चौकटीत िप�लाना ज�म देणा� या दोन �ा�याची िच�े िचकटवा :ं ं

४ 



१२) ह�ीचे िच� काढा आिण रगवा. त�ही �वतः �याला नाव �ा.ं ु

१३) जने वत�मानप� वाप�न प�ी बनवा व तम�या वहीत िचकटवा :ु ु

५  
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