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सेतू अभ्यासक्रम पुवच
व ाचिी
इयत्ता : नववी

णवज्ञान आणि तंत्रज्ञान

कृ णतपणत्रका : 01 ते 21

गुि : 25
वेळ : 30 णमणनटे

सूचना :
1. सवव प्रश्न सोडविे आवश्यक आहे.
2. उजव्या बाजूचे कं सातील अंक गुि दशववतात.
3. आवश्यक तेथे अचूक नामणनदेणशत आकृ ती काढावी.
4. प्रत्येक बहुपयावयी प्रश्नासाठी अचूक उत्तराचा के वळ पयावय क्रमांक णलहावा.
प्रश्न 1. मी कोि ते ओळखा.

(3 गुि)

1. माझ्यामुळे पररपथामधील णवद्युतवाहक तारे मधील इलेक्ट्रॉन गणतमान होतात.
-------------------------------------------------------------------------------2. माझ्यामुळे चुंबकाला लोखंडी णखळे णचकटतात.
-------------------------------------------------------------------------------3.माझ्यामध्ये धातूचे आणि अधातुचे गुिधमव असतात.
-------------------------------------------------------------------------------प्रश्न 2. ललंबू सरबत कोित्या प्रकारचे णमश्रि आहे? त्यातील घटक पदाथव कोिते आहेत?

(3 गुि)

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

प्रश्न 3. पुढील अन्नसाखळी पूिव करा.
गवत

-

(1 गुि)

नाकतोडा -...........-...........

प्रश्न 4. पररच्छेद वाचून प्रश्नांची उत्तरे णलहा.

(2 गुि)

राजीव सहा वषावचा मुलगा आहे तो आपल्या कु टुंबासोबत एका गावात राहतो. त्याचे वडील एका कारखान्यात काम
करतात. दोन आठवड्यापेक्षा जास्त ददवस झाले त्यांना खोकला आहे आणि आता त्यांच्या थुंकीतून रक्त पडत आहे
आणि त्यांचे वजनही कमी झाले आहे.
1) राजीवच्या वणडलांना कोिता आजार आहे? 2) अशा पररणस्थतीत राजीवच्या पालकांना तुम्ही काय मदत कराल?
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प्रश्न 5. प्रत्येकी दोन उदाहरिे द्या

(3 गुि)

अ. नैसर्गवक णवघटनशील पदाथव
ब. ध्वनीचे प्रसारि या माध्यमांतून होते.
क . नैसर्गवक अणवघटनशील पदाथव
प्र.6. खालील सजीवांचे वगीकरि आददजीव, कवके यांमध्ये वगीकरि करा.

(2 गुि)

पेणनणसणलअम, अमीबा, पॅरामेणशअम, भूछत्रे
आददजीव

कवके

प्रश्न 7 . खालील तक्ता पूिव करा

(2 गुि)

क्रमांक
1.

उदाहरि
जडत्वाचा प्रकार
सायकलचे पॅडल मारिे थांबणवले तरी सायकल गणतमान ----------------------------असते.
-----------------------------

2.

एका रठकािी असलेला दगड हलत नाही

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

प्रश्न 8. खालील आकृ तीचे णनरीक्षि करा व उत्तरे द्या.

(4 गुि)

अ) णचत्रात ददसिाऱ्या मानवणनर्मवत वस्तूच
ं े पयाववरिावर कोिते पररिाम होतात ? आ) ते पररिाम टाळण्यासाठी
कोिते उपाय अंमलात आििे आवश्यक आहे ?
—-------------------------------------------------------—----------------------------------------------------------—----------------------------------------------------------—--------------------------------------------------------
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प्रश्न 09. खालील आकृ तीचे णनरीक्षि करून प्रश्नांची उत्तरे णलहा.

(3 गुि)

अ. आकृ तीमधील मूलद्रव्याचे नाव णलहा.
--------------------------------------------------------------------------

ब. या मूलद्रव्यात इलेक्ट्रॉनची संख्या दकती आहे ?
-------------------------------------------------------------------------

क. या अिूच्या दुसऱ्या कक्षेचे नाव सांगा. या दुसऱ्या कक्षेत इलेक्ट्रॉनची संख्या दकती आहे ?
--------------------------------------------------------------------------------

प्रश्न 10 . खालील आकृ तीमध्ये फळीवर प्रयुक्त होिारे बल आणि क्षेत्रफळ यासंदभावत प्रयोग दशवणवला आहे. याबाबत
कोिता णनष्कषव काढाल ?

(2 गुि)

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

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

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

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

------------------------------------- -------------------------------------- ------------------------------------- -------------------------------------- ------------------------------------***

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद महाराष्ट्र, पुिे ३०

3

