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

 इय�ा : आठवी  �वषय : सामा� �व�ान  गुण : 20 
 वेळ : 1 तास 

 -------------------------------------------------------------------- 
 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. पुढील ��ांची उ�रे �लहा.  (5) 

 1.  कॅि�शअमची रासाय�नक सं�ा �लहा. 
 2.  पुढील सहसंबंध पूण� करा. 

 �ा� �नी : 20 Hz ते 20000 Hz वारंवा�रता  : : --------- : 20000  Hz पे�ा जा� वारंवा�रता 

 3.  ओळखा पा� मी कोण? माझा समावेश कोण�ा पोषण �कारात कराल? 

 “मी डो�ावरील केसांम�े राहते व र� शोषून अ� �ा� करते.” 

 4.  खालील रासाया�नक समीकरण पूण� करा. 

 6 CO2 +                                                                                         + 6 O2 

 5.  सोबत�ा �च�ातील तारकासमूह ओळखून �ाचे नाव �लहा. 

 �� 2. खालील ��ांची उ�रे �लहा. (कोणतेही तीन)  (6) 

 1.  असे का घडते -  सूय�दय �क� वा सूया��ा�ा वेळी सूय� तांबडा �दसतो. 
 2.  �च�ातील �ा�ाचे नाव ��नाम प�तीने �लहा. 

 �जाती : ----------------    जाती : -------------------- 
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 3.  खाली �दलेले बदल कोणकोण�ा �कारांत मोडतात? 

 i) �वरघळणे –  ii) आकाशातून उ�ा पडण े - 

 4.  कंसात �दले�ा राश�चे अ�दश राशी व स�दश राशी या गटांम�े वग�करण करा. 
 (�े�फळ, वेग, वजन, चाल, �व�ापन, अंतर, व�ुमान) 

 �.3.  पुढील ��ांची उ�रे �लहा. (कोणतेही तीन)  (9) 

 1.  आकृतीतील दश��वले�ा भागांची नावे ओळखून �ांची काय� �लहा. 

 2.  पुढील त�ा पूण� करा. 
 संयुग  रेणूसू�  समा�व� मुल��ांची नाव े

 स��ु�रक आ� 
 धु�ाचा सोडा (सोडीअम काब�नेट) 
 साखर 

 3.  चंुबक�य बलरेषाचे गुणधम� आकृती�ा साहा�ाने �� करा. 

 4.  एकसार�ा वेगाने चालले�ा दुचाक� मोटारसायकलला थांबव�ासाठी  500N बल लावले, तरीही 
 मोटारसायकल 6 मीटर चालून थांबली. या �ठकाणी �कती काय� झाले? 
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