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इय�ा: ितसरी प�रसर अ�ास

िश�ण संचालनालय

रा� शै�िणक संशोधन आिण �िश�ण प�रषद

गोवा सम� िश�ा

२०२० - २०२१



काय�प�क न. २िवषय: प�रसर अ�यास इय�ा:- ३ री

    २. पाणी रे पाणीसचना :ू
पालकासाठी : या पाठतन िव�ा�या�ना पा�याचे िविवध �तो�  आिण पा�याचे िविवध उपयोग या िवषयी मािहती िमळव�यास मदतं ू
                       होईल. 
िव�ा�या�साठी : पाठ ल�पव�क वाचन काय�पि�का पालका�या सहा�याने सोडवा.ू ू ं
 
                               

िदनाक :-ं

िव�ा�या�चे नाव:-

१ )  चक (×)  क� बरोबर (✓) ते िलहा.ु
     १ .  पाणी साठव�यासाठी माती�या भाडयाचा वापर केला जात नाही.       (        )्ं ं

       २ .  पा�यािशवाय �ाणी जग शकत नाही.                                               (        )ू
       ३ . अितव�ी (जोराचा पाऊस ) पड�यामळे द�काळ पडतो.                       (        )ृ ु ु
       ४ . आपण आपली तहान पाणी पीऊन  भागवतो.                                    (        )
       ५ .  पाणी फ� �व �पात आढळते.                                                       (        ) 

२)  खालील पया�यापैक� यो�य पया�य िनवडा.
         १. ...................................................  कती कर�यासाठी जा�त पाणी लागणार.ृ
            अ) गाडी धणे                    ब ) एक कप िलब सरबत करणे              क )  �कटर धणे                        ड) हात धणेु ं ू ू ु ु

           २. ................................................... यापैक� कोणती कती कर�यासाठी कमी �माणात पाणी लागणार.ृ
              अ) एका �य��साठी चहा बनवणे             ब) आघोळ करणे             क) शेतकामासाठी                    ड) सायकल धणें ु

           ३. ................................................... यापैक� कोणती कती कर�यासाठी पा�याची आव�यकता लागणार नाही.ृ
              अ) िफरता पखा                    ब) भात बनिवणे                             क) झाडाची वाढ                   ड) कणीक (पीठ) मळणें ं

           ४. ................................................... ही अशी जागा आहे िजथे आप�याला जा�त �माणात पाणी िमळते.
              अ) िवहीर                            ब) नदी                                 क) तळी                                ड) सम�ु
           ५.  िप�याचे पाणी ................................................... म�ये साठिवले पािहजे.

   अ) �ला�टीक भाडयात            ब) क़क़क़क़क़क़क़क़क़क़क़ भाडयात                क) �व�छ झाकलेले भाडयात           ड) �टीला�या भाडयात ् ् ् ्ं ं ं ं ं ं ं

३)  एका श�दात उ�रे िलहा.

         १) जिमनीवर आिण पा�ात अ�ा दो�ी िठकाणी रा� �कणा� या तीन �ा�ांची नावे ि�हा.

         २) पा�ातून एका जागेव�न दस� या जागेवर जा�ासाठी वापरणा� या तीन वाहतुकी�ा साधनांची नावे ि�हा.ु

         ३) पा�ाि�वाय करता येई� अ�ा तीन कृितंची  नावे ि�हा.

         ४) पा�ाि�वाय करता येत नाही अ�ा तीन कृितंची  नावे ि�हा.

१.                                                       २.                                                        ३.

१.                                                       २.                                                        ३.

१.                                                       २.                                                        ३.

१.                                                       २.                                                        ३.



४)   (अ)   खालील िविवध पा�या�या �तो�ाची नावे िलहा.ं

(ब) खालील िदले�या कती कर�यासाठी खालील पया�यापैक� कोणते भाडे वापरणार ते ओळखा आिण िलहा.ृ ं ं

      १)   उ�ा�ा�ा िदवसात पाणी िप�ासाठी साठवून ठेवतात. 	__________________________________

      २)   चहा िप�ासाठी वापरतात  __________________________________ 

      ३)   जेवणा�ा टेब�ावर पाणी घा�ून ठेवतात 			___________________________________

      ४)   �यंपाकासाठी ते� साठवून ठेवतात .			___________________________________

      ५)   आघोळीसाठी पाणी साठवून ठेवतात .			____________________________________

      ६)    काही िदवसांक�रता िप�ासाठी पाणी साठवतात. 		_________________

              [ जग, बाटली , बादली , िपप, कप , मातीचे भाडे ]ं ं

_________________

अ ब 

क ड

अ.                                       ब.                                         क.                                        ड.



५)  आपण पा�याचा उपयोग कशा�कारे करतात ? ते िलहा. एक उदाहरण सोडव�यात आले आहे.  

६) आ�हाला घरी पाणी कोठन िमळते ?ू

अ                                                        ब                                                        क 

ड                                                         ई                                                         फ 

अ                                                        ब                                                        क 

ड                                                         ई                                                         फ 

िप�यासाठी 



७ अ )पाणी  साठव�यासाठी �या भाडयाचा वापर केला जातो ती रगवा .्ं ं ं

७.     (ब )   व�रल िच�ाकडे पहा जर आ�ही �यात पाणी भरले तर :-

 (१)  क ोण�या भाडयात सवा�त कमी पाणी मावेल ? ________________________.्ं

(२)  क ोण�या भाडयात सवा�त जा�त पाणी मावेल ?________________________.्ं

(३)  ह े त�ही कशाव�न साग शकतात ?  _____________________.ु ं ू
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