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 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30 
 सेतू अ�ास उ�रचाचणी 

 इय�ा : दहावी  �व�ान आ�ण तं��ान भाग 1  गुण : 12 
 वेळ : 30 �म�नटे 

 —------------------------------------------------------------------ 
 सूचना : 
 1.  सव� �� न सोडवणे आव�क आहे. 

 2.  उज�ा बाजूचे कंसातील अंक गुण दश�वतात. 

 3.  आव�क तेथे अचूक नाम�नद��शत आकृती काढावी. 

 4.  ��ेक ब�पया�यी ��ासाठी अचूक उ�राचा केवळ पया�य �मांक �लहावा. 

 �� 1 ला : खालील �� न सोडवा.   (कोणतेही तीन)                                                       ��ेक�  2 गुण 
 1) शा�ीय कारण �लहा. 

 धावती बस अचानक उजवीकडे वळ�ास �त�ातील �वासी डावीकडे झुकतात. 

 2) खालील चौकटी पूण� करा. 

 3) संतृ� व असंतृ� हाय�ोकाब�नम�े फरक �� करा. 

 4) खालील त�ा पूण� करा. 

 पदाथ� 
 �लटमस 

 �म�थल ऑर�ज  �फनॉ�थॅलीन 
 �नळा  लाल 

 आ�  ……………..  लाल  गुलाबी  रंगहीन 

 आ�ारी  �नळा  ………..  ……………  ………… 
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 5) खाली �दले�ा आकृतीचे �नरी�ण क�न कोण�ा �नयमाचा बोध होतो ते ओळखा व �नयम तुम�ा श�ांत �लहा. 

 �� न 2 रा. खालील �� न सोडवा.  (कोणतेही दोन)                                                    (��ेक� 3 गुण) 
 1) आकृतीचे �नरी�ण क�न �करणाकृतीसाठीचे �नयम �लहा . 

 2) खाली �दले�ा प�र�ेदातील गाळले�ा जागा कंसातील यो� श� �नवडून भरा . 

 ( 20 Hz, �ा�, 20000 Hz, अव�ा�, जा�, कमी ) 

 मानवी  कानाची  �नी  ऐक�ाची  मया�दा  20Hz  ते  20000Hz  आहे.  �णजेच  या  वारंवा�रतेमधील  �नी 

 मानवी  कान  ऐकू  शकतो  �णून  या  �नीला  ___________  �नी  �णतात.  मानवी  कान  ___________  पे�ा 

 कमी  व  20000  Hz  (20  kHz)  पे�ा  ___________  वारंवा�रतेचा  �नी  ऐकू  शकत  नाही.  20Hz  पे�ा  कमी 

 वारंवा�रते�ा  �नीस  ___________  �नी  �णतात.  दोलका�ा  कंपनाने  �नमा�ण  झालेला  �नी,  भूकंप  हो�ापूव� 

 पृ�ी�ा  पृ�भागाची  कंपने  होऊन  �नमा�ण  झालेला  �नी  हा  20Hz  पे�ा  ___________  वारंवारतेचा  �णजेच 

 अव�ा� �नी आहे. ___________ पे�ा अ�धक वारंवा�रते�ा �नीला ��ातीत �नी �णतात. 

 3) खाली �दले�ा �च�ाचे �नरी�ण क�न �ाखाली �वचारले�ा ��ांची उ�रे �लहा. 

 a) �च�ात �दलेली प�ी कसली आहे? �तचा वापर कशासाठी केला जातो? 

 b) पदाथ� हे आ�धम�, आ�ारीधम� व उदासीन आहेत हे कसे ठरवले जाते? 

 c) उदासीन �ाराचे pH मू� �कती असते ? 
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 4) खाली �दले�ा आकृतीचे �नरी�ण करा व �ाखालील ��ांची उ�रे �लहा. 

 a) आकृतीत दाखवलेली दु�ब�ण कोण�ा प�तीची आहे? 

 b) दु�ब�णी�ा भागांना नावे �ा. 

 5) खाली �दले�ा आकृतीचे �नरी�ण करा व �ाखालील ��ांची उ�रे �लहा. 

 a) आकृतीत जा� �वभव असलेला वाहक कोणता? 

 b)  A व B वाहकांमधील इले��ॉन�ा �वाहाची �दशा कोणती? 

 c) वाहकादर�ान होणारा इले��ॉन �वाह के�ा थांबेल? 

 *  *  * 
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 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद,महारा�,पुणे 30 
 सेतू अ�ास उ�र चाचणी 

 इय�ा : दहावी  �वषय : �व�ान आ�ण तं��ान भाग 2  गुण : 13 
 वेळ : 30 �म�नटे 

 -------------------------------------------------------------------- 
 सूचना : 
 1.  सव� �� न सोडवणे आव�क आहे. 

 2. उज�ा बाजूचे अंक गुण दश�वतात. 

 3. आव�क तेथे अचूक नाम�नद��शत आकृती काढावी. 

 4. ��ेक ब�पया�यी ��ासाठी अचूक उ�राचा केवळ पया�य �मांक �लहावा. 

 �. 1 अ) �दले�ा पया�यांपैक� यो� पया�याचा �मांक �लहा.  (2 गुण) 
 अ) वन�त�ची वाढ करणे हे ---------- ऊतीचे मह�ाचे काय� आहे. 

 A.  �वभाजी  B. अ�भ�र  C. संयोजी  D. �ढ 

 ब) बोम� संपुटातील र�के�शकां�ा जाळीला ------------ �णतात. 

 A. म�नाल  B. संपक� �ान  C. �ोमे�लस  D. ने�ॉन 

 आ)  चूक क� बरोबर ते �लहा.  (1 गुण) 
 “ एकसंकर प�तीत दुस�ा संतानीय �पढीतील ��प�वधा गुणो�र 9 : 3 : 3 : 1 असे असते” 

 �.2 अ)   खालील �� न सोडवा. (कोणतेही एक)  (2 गुण) 
 i. शा�ीय कारण �लहा. 

 वृ�ाची काय��मता कमी झा�ावर र� �ा�ेषण करतात. 

 ii. ओघत�ा पूण� करा. 

 iii. आकृतीत दाखवलेली �वकृती ओळखून नाव �लहा व या �वकृतीची वै�श� े�लहा. 
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 �.2 ब) खालील �� न सोडवा. (कोणताही एक)  (2 गुण) 
 i. फरक �� करा. 

 ��बीजप�ी आ�ण एकबीजप�ी वन�ती. 

 ii. �ा�ा �लहा.  अ. ��तजै�वक           ब.  D.N.A.�फ� गर ��� ट�ग 

 iii. चौकटीत यो� श� �लहा. 

 �. 3) खालील �� न सोडवा.   (कोणतेही दोन)  (6 गुण) 
 i. आनुवं�शक �वकृती�ा मा�हती�ा आधारे खालील ओघत�ा पूण� करा. 

 ii. आकृतीचे �नरी�ण करा व उ�रे �लहा. 

 अ. 1 व 2 म�े नेमका काय फरक आहे ? 

 आ. 4 ही कोणती चेता आहे ? 

 इ.  7 हा ��तसाद नेमका कुठपय�त पोहचला आहे ? 

 iii. डी.एन.ए. रेणूची रचना आकृती�ा सहा�ाने �� करा. 

 iv. हवामान अंदाज व आप�ी �व�ापन यां�ातील सहसंबंध सोदाहरण �� करा. 

 * * * 
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