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

 इय�ा :  दहावी  �व�ान आ�ण तं��ान भाग 1                                  गुण : 12 
 कृ�तप��का : 01 ते 11                                                                                              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)  आकृतीम�े  दाख�व�ा�माणे  �राली  r  मीटर  ���ा  असले�ा  अध�वतु�ळाकार  मैदाना�ा  कडेवर  �ब� दू  A  पासून 

 �ब� दू B पय�त चालत जाते.तर �रालीने कापलेले अंतर व �तचे झालेले �व�ापन यांचे गुणो�र �कती? 

 2) शा�ीय कारण �लहा . संयुजा नेहमी पूणा�कात असते. 

 3) खालील आ�ांचे ती� व सौ� आ� असे वग�करण करा 

 H2CO3  ,   HNO3 ,  HCl , CH3COOH 

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

 4) जर आरसे एकमेकांना समांतर ठेवले तर आरशात �कती ��तमा �मळतील? 

 —----------------------------------------------------------------------------- 
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 5)  खालील ओघत�ा पूण� करा. 

 �� न 2 रा. खालील �� न सोडवा. (कोणतेही दोन)  (��ेक� 3 गुण) 

 1) खालील आकृती ओळखा व �दले�ा �मांकासाठी नावे �लहा. 

 2)  आकृतीमधील  �योगात  प�रपथाम�े  �व�ुत  �वाह  सु�  के�ास  काय  होईल?  पे��लम� े  कोणता  पदाथ�  आहे? 

 �ाचा कोणता गुणधम� �योगात आढळतो? 

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

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

 —------------------------------------------------------------------------------ 
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 3) ��टकजल �णजे काय ते सांगून ��टकजल असणारे �ार व �ाचे उपयोग �लहा. 

 4) खालील घटकांसाठी �च� काढा व �ांचे उपयोग �लहा. 

 घटक                                           �च�                                               उपयोग 

 1. �व�ुत रोध                        —------------------                —---------------------- 

 2. �ो�मीटर                      —------------------                —----------------------- 

 3. �व�ुत �दवा                     —-------------------               —----------------------- 

 5)  खालीलपैक�  कोणकोण�ा  उदाहरणांत  �दले�ा  बलाकडून  धन  काय�,  ऋण  काय�  व  शू�  काय�  घडते  ते  सकारण 

 �लहा. 

 1. बंद पडले�ा गाडीला ध�ा देणे. 

 2. तुम�ा �म�ाने तुम�ाकडे फेकले�ा च�डूचा झेल घेणे. 

 3. दोरी�ा टोकाला दगड बांधून गोल गोल �फरवणे. 

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

 इय�ा : दहावी  �वषय : �व�ान आ�ण तं��ान भाग 2  गुण : 13 
 इय�ा 9 वी अ�ास�मावर आधा�रत                                                                         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) खालील उप�� सोडवा :  3 

 1.  �रकामी जागा भरा. 

 गुणसू� �ामु�ाने क� �का� आ�ण ..........यापासून बनलेला असतो. 

 2.  वेगळा घटक ओळखा : बेडूक, धुबड, को�ा, माणूस. 

 3.  जो�ा जुळवा : 

 ‘अ’ �ंभ  ‘ब’ �ंभ 

 1. सरल ऊती  अ. जलवा�ह�ा 

 2. जटील ऊती  ब. अ�मबा 

 क. मूल ऊती 

 �. 2  थोड�ात उ�र �लहा.  (कोणताही एक)  2 

 1.  शा�ीय कारणे �लहा:  कप�ांम�े डांबरा�ा गो�ा ठेवतात. 

 2.  फरक �� करा : हाड�वेअर आ�ण सॉ�वेअर 

 3. आकृतीचे �नरी�ण क�न उ�रे �लहा. 

 i.  कोण�ाही प�रसं�ेत ऊज�चा मु� �ोत कोण असतो? 

 ii. ऊज��ा मनो�ातील ऊजा� �वाहा�ा �दशेबाबत तुमचे मत काय आहे ? 
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 �. 3  खालील ��ांची स�व�र उ�रे �लहा : (कोणतही  एक)  3 

 1.  �ायरोगायरा या वन�तीची वै�श�े �ल�न  नाम�नद��शत आकृती काढा. 

 2.  वन�तीतील �व�वध वृ�ी सं�ेरकांची नावे व  �ांचे थोड�ात काय� �लहा. 

 3.  गुणसू� �णजे काय ? �ा�ा �व�वध �कारांची  नावे �लहा. 

 �. 4 खालील �� सोडवा : (कोणताही एक)  5 

 2.  घन कचरा �व�ापनाची कोणतीही 5 त�े स�व�र  �लहा. 

 3.  खालील ऊत�ची नावे �लहा : 

 अ)  त�डा�ा आतील �रातील ऊती 

 आ)  �ायू व अ�ी यांना जोडणा�ा ऊती 

 इ)  वन�तीची उंची वाढवणा�ा ऊती 

 ई)  खोडाचा घेर वाढवणारी ऊती 

 उ)  पाणी व ख�नजांचे वहन करणा�ा वन�ती ऊती 

 ***** 
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