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 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30 
 सेतू अ�ास�म - पूव�  चाचणी 

 इय�ा : आठवी  �वषय : सामा� �व�ान  गुण : 20 
 कृ�तप��का : 01 ते 24  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.  मॅ�े�शअमची रासाय�नक सं�ा �लहा. 

 2.  अचूक जोडी जुळवा. 

 गट अ                                                            गट ब 

 अ) अव�ा� �नी                                i) 20 Hz ते 20000 Hz 

 ii)20 Hz पे�ा कमी 

 3. गटात न बसणारा श� ओळखा. 

 उवा, गोचीड, ढेकूण, प�कृमी 

 4. पुढील त�ा पूण� करा. 

 5. सोबत�ा आकृतीतील पानामधील �शरा�व�ासचा �कार ओळखा व �लहा. 

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद महारा�, पुणे ३०  1 



 SCERT M
ah

ar
as

htra
 

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

 1)  असे का घडते -  आकाश �नळे �दसते. 
 2)  मानवाचे ��नाम प�तीतील वै�ा�नक नाव �ल�न �जाती व जाती ओळखा व  �लहा. 

 �जाती : ----------------    जाती : -------------------- 

 3)  उदाहरणे �लहा. 
 i) रासाय�नक परंतु  सावकाश बदल - —-------------------------- 
 ii) भौ�तक परंतु प�रवत�नीय बदल - —--------------------------- 

 4)  कंसात �दले�ा पदाथा�चे नैस�ग�क व रासाय�नक प�रर�क या गटांम�े वग�करण करा. 

 (साय��क आ�, मीठ, तेल,��नेगर, सोडीअम बे�झोएट, साखर ) 

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

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

 2)  हवाबंद ड�ांमधील/ �पश�ांमधील पदाथ� �वकत घेताना तु�ी कोणती द�ता �ाल? का? 
 3)  पुढील त�ा पूण� करा. 

 संयुग  समा�व� घटक मूल�� े  मूल��ांची सं�ा व अणूंची सं�ा  रेणुसू� 

 —------  —----------, हाय�ोजन  —---------------  CH4 

 सोडीअम काब�नेट  —-------, —-------, 
 ऑ��जन 

 Na:2, C:1, O:3  —-------- 

 4)  एका  �व�ा�ा�ने  एका  ब�चवर  36N  इतके  बल  लावले  असता,  �ाब�चचे  4  मीटर  इतके  �व�ापन  झाले,  तर  �ा 
 �व�ा�ा�ने �कती काय� केले? 

 *** 

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद महारा�, पुणे ३०  2 


