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

 इय�ा : नववी  �व�ान आ�ण तं��ान                                             गुण : 25 
 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.अ) आम�ाम�े वेगळा कोण ?  (1 गुण) 

 1. मीठ, सोडा  ,  कापूर, मोरचूद 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ब) पुढील आकृ�ा पा�न रेणूमधील रासाय�नक बंधांचा �कार कोणता ते �लहा.  (1 गुण) 

 ---------------------  ---------------------- 

 �� 2. खालील ��ांची उतरे �लहा.  (3 गुण) 
 अ. ऑ��जन (अणुअंक = 8) या मूल��ाचे इले��ॉन सं�पण दश��वणारी आकृती काढा. 

 आ. सोबत� या आकृतीत �दसणा�ा प�रसं�ेचे नाव �लहा. 

 या प�रसं�ेमधील दोन �ाथ�मक भ�कांची नावे �लहा. 

 �� 3. एका वा�ात उ�रे �लहा.  (1 गुण) 
 1) आकारानुसार पुढील सजीवांची चढ�ा �माने नावे �लहा. 

 �जवाणू, कवक, �वषाणू, शैवाल 
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 �� 4. खालील आकृतीव�न �वचारले�ा ��ांची उ�रे �लहा.  (2 गुण) 
 अ.  कोणकोण�ा  वायूंची  ऑ�ाईडे  हवेत  �मसळत 

 आहेत ? 

 ब.  पडणा�ा  आ�यु�  पावसात  कोण�ा  �कारचे 

 आ� असेल ? 

 क. आ�वष�चा होणारा प�रणाम सांगा. 

 ड.  अशा  �कारचे  �दूषण  टाळ�ासाठी  तु�ी  काय 

 कराल ? 

 �� 5. खालील आकृत�ना चौकटीत चुक�ची नावे �दली आहेत ती दु�� क�न �लहा.  (3 गुण) 

 �� 6. मॅ�े�शअम �ोराईडचे रेणूसु� तयार कर�ा�ा पाय�ा �लहा.  (2 गुण) 

 —------------------------------------------------------------------------------ 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 �� 7.   सहसंबंध ओळखून जोडी पूण� करा.  (1 गुण) 
 1. अ�मबा : �ोटी�ा  :: जीवाणू : ---------------------- 

 2. होकायं� : सूचीचंुबक  :: दारावरची बेल : ------------------- 
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 �� 8.  शा�ीय कारणे �लहा .  (4 गुण) 
 1. कॅ�लडो�ोप म�े न�ीदार रचना तयार होतात. 

 2. सद� झाली असता �श�कताना नाकासमोर हात�माल धरावा. 

 �� 9. ता�ां�ा �न�म�ती�ा ट��ांचा यो� �म लावा.  (2 गुण) 
 1) तापमान व घनता वाढते. 

 2) अणुऊजा� �न�म�ती सु� होते. 

 3) वायूचा गोल �यं�का�शत होतो. 

 4) त� वायूचा गोल तयार होतो. 

 �� 10. खालील आकृतीत �काश परावत�नाचे �कार आहेत �ांचे �नरी�ण क�न फरक �� करा.  (2 गुण) 

 �� 11. काय होईल ते �लहा.  (3 गुण) 
 1. अ�त�माणात वेदनाशामक औषधांचे सेवन केले. 

 2. �व�ुत घटा�ा दर�ान �व�ुत वाहक तार आ�ण ब� प�रपथात जोडले. 

 3. �ालामुखीचा उ�ेक झाला तर ... 

 *  *  * 
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