
इयत् ता नववी  िवज्ञान आिण त�ंज्ञान : शकै्षिणक िनयोजन व मलू्यमापन 
 

 िव�ाथ्या�ना आधुिनक िवज्ञानाची ओळख क�न देतांना िवज्ञानाचा झालेला �वास व त्या�ारे मानवाला 
समजलेल ेसृ�ीचे िनयम आिण  त्यांची ओळख  िव�ाथ्यार्स होणे आवश्यक आहे. तसेच आपल्या पृथ्वीवर िनमार्ण 
झालेली जीवसृ�ी  व त्यातील उत्�ांतीचा परमिबंद� म्हणजे मानव, मानवाने िनसगार्चे िनयम समजून घेऊन स्वत:च्या 
�गतीसाठी िनमार्ण क�लले्या तं�ज्ञानाची व्या�ी फार मोठी आहे. या सवा�ची ओळख िव�ाथ्यार्स होणे अत्यंत गरजेचे 
आहे. म्हणूनच इयत्ता नववीच्या अभ्यास�माची पुनरर्चना करताना िवज्ञान आिण तं�ज्ञान : भाग १ मध्ये सृ�ीचे 
िनयम स्प� करणारे भौितकशास्� व रसायनशास्�  यातील िविवध घटक एक� क�लेले आहेत. जीवसृ�ी आिण  
जीवसृ�ीशी संबंिधत अस ेइतर  िवषय आिण  त्यांच्या आधारे िनमार्ण झाललेे तं�ज्ञान यांचा अभ्यास िवज्ञान आिण  
तं�ज्ञान : भाग २ मध्ये िव�ाथ्या�ना करता येणार आहे. यामध्ये जीवशास् � व िवज्ञानाशी सबंंिधत अशा पयार्वरण, 
अवकाश, हवामान, आपत् ती व् यवस् थापन आिण मािहती स�ंेषण तं�ज्ञान या अत् यंत वेगाने िवकिसत झालले् या व 
मानवी जीवनावर �भाव असलले्या अिवभाज् य िवषयांचा समावेश क�ला आहे. 

 २१ व्या शतकात िव�ाथ्यार्स मूलभूत िवज्ञानाच्या ओळखीबरोबरच पयार्वरण आिण  पयार्वरणाशी िनगडीत 
िवज्ञानाची ओळख  होणे  गरजेचे असल्याने  व पयार्वरणाच्या ��ीने भ�म पाया व िवचार असणारा िव�ाथ� 
घडावा म्हणून भाग २ हा  मुख्यत्वे जीवशास्�, पयार्वरण आिण  इतर  सबंिधत िवषय असा आखण्यात आला आहे.  

इयत् ता ९ वी च् या िवज्ञान आिण तं�ज्ञान या िवषयासाठी एक�ण १८ �करणांचा समावेश करण् यात आला 
आहे. दोन् ही स�ांसाठी िवज्ञान आिण तं�ज्ञान या िवषयाचे दोन स् वतं� भाग आहेत. त् यानसुारच �करणांची रचना 
करण् यात आलेली आह.े  
 
िनयोजन :  

�थम स� तसेच ��तीय स�ातील भाग १ मध् य ेभौितकशास् � व रसायनशास् � िमळ�न एक�ण ४० गुण व भाग 
२ मध् ये जीवशास् � व िवज्ञानाशी संबंिधत इतर िवषय (पयार्वरण,अवकाश,हवामान,आपत् ती व् यवस् थापन आिण 
मािहती सं�ेषण तं�ज्ञान) ४० गुणांसाठी ठेवण्यात आलले े  आहेत. असे जरी असले, तरी िशक्षकांनी िवज्ञान 
िशकिवताना नेहमी एका�त्मक ���कोनाचा अंिगकार क�नच सातत् याने अध् यापन करावयाचे आहे.   

 
�ात् यिक्षक व उप�म :  

पुढील तक्त्यात िवज्ञान आिण  तं�ज्ञान भाग १ व भाग २ साठी  िनयोिजत �ात्यिक्षक� देण्यात आली आहेत. 
�त्येक तक्त्यातील �ात्यिक्षक �मांक १ ते ७ ही �थम स�ासाठी तर ८ ते १४ ही ��तीय स�ासाठी असून यांपकै� 
�त्येक स�ात कोणतीही िकमान ४ �ात्यिक्षक� मूल्यमापनासाठी िवचारात घ्यावीत. �थम व ��तीय स� िमळ�न �त्यके� 
४ या�माणे एक�ण ८ �ात्यिक्षक� �त्यके भागासाठी/पेपरसाठी घेणे अिनवायर् आहे. 

पाठाच्या शेवटी िदलेल्या िविवध उप�मांपैक� �त् येक स�ामध् य ेभाग १ व भाग २ साठी कोणतेही २ उप�म 
असे एक�ण ४ उप�म असावेत. संपूणर् शैक्षिणक वषार्त एक�ण ८ उप�म घ्यावेत.  

 
 
िटप : इयत् ता ९वी साठीच् या उप�म पु�स्तक�मध् यचे १० वीच् या उप�माचंी  न�द करणे आवश् यक असल् यान ेइयत्ता 
९ वी व १० वी साठी एकि�त उप�म न�दवही असण ेआवश् यक आहे. 
 



स�िनहाय �ात्यिक्षक परीक्षा : २० गणु (भाग १ व भाग २ साठी �त्येक� ४५ िमिनटे, एक�ण वेळ = ९० िमिनटे) 

मलू्यमापन िवज्ञान आिण  त�ंज्ञान  भाग १ िवज्ञान आिण  त�ंज्ञान भाग २ 
अ. �त्यक्ष �योग परीक्षा  ६ गणु  

�योग कायर्प�ती       - ३ गणु  
परुशेी िनरीक्षण े           - २ गणु  
योग्य अनमुान/िनष्कषर्  - १ गणु   

६ गणु 
�योग कायर्प�ती       - ३ गणु  
परुशेी िनरीक्षण े           - २ गणु  
योग्य अनमुान/िनष्कषर्  - १ गणु   

आ. �ात्यिक्षक न�दवही  २ गणु   २ गणु  
इ. उप�म न�दवही २ गणु  २ गणु  

एक�ण (अ + आ + इ )  १० गणु  १० गणु 
एक�ण २०  गणु 

िटप :  

१. २० गुणांची �ात्यिक्षक परीक्षा घेऊन १० गुणात �पातंर करण्यात यावे. 
२.  �योग वही व उप�म न�दवही स् वत�ं असावी. 
३. �योग वही भाग १ व  भाग २ साठी एकि�त आिण उप�म न�दवही  भाग १ व भाग २ साठी एकि�त 

असावी.          

िवज्ञान आिण  त�ंज्ञान : मलू् यमापन (�त् यके स�ासाठी १०० गणु ) 
 

मलू्यमापन �थम स� ��तीय स� 
 भाग / पपेर १ भाग / पपेर २ भाग / पपेर १ भाग / पपेर २ 
अ.लखेी परीक्षा ४० गणु ४० गणु ४० गणु ४० गणु 
ब. चाचणी  २० गुणांची एकि�त परीक्षा �त्येक पेपरचे १० गणु  २० गणुांची एकि�त परीक्षा �त्येक पेपरचे १० गणु 

२०  गणुाचं े १०  गणुामंध्य े�पातंरण कराव े २०  गणुाचं े१०  गणुामंध्य े�पातंरण कराव े
क.�ात्यिक्षक  
परीक्षा व उप�म  

१ �योग : ६ गुण 
�ात्यिक्षक  
न�दवही : २ गणु 
उप�म 
न�दवही :२ गणु  

१ �योग : ६ गुण 
�ात्यिक्षक  
न�दवही : २ गणु 
उप�म 
न�दवही : २ गणु  

१ �योग : ६ गुण 
�ात्यिक्षक  
न�दवही : २ गणु 
उप�म 
न�दवही : २ गणु  

१ �योग : ६ गुण 
�ात्यिक्षक  
न�दवही : २ गणु 
उप�म 
न�दवही : २ गणु  

२० गणुांची एकि�त �ात्यिक्षक परीक्षा �त्येक 
पेपरचे १० गणु  

२० गुणांची एकि�त �ात्यिक्षक परीक्षा �त्येक पेपरच े
१० गणु  

२०  गणुाचं े१०  गणुामंध्य े�पातंरण कराव े २०  गणुाचं े१०  गणुामंध्य े�पातंरण कराव े 
एक�ण  (४० + ४० + १० + १०) १०० गणु (४० + ४० + १० + १०) १०० गणु 

अिंतम िनकाल (वािषर्क िनकाल ) 
�थम स� - (४० + ४० + १० + १०) १०० गणु    ��तीय स� - (४० + ४० + १० + १०) १०० गणु  

एक�ण गणु = �थम स� : १००  गुण + ��तीय स� : १०० गुण  = २०० गुण  ,सरासरी गणु =  
२०० 
२ 

 =१०० गणु  

 
 



क�ितपि�का स्व�प 
िवज्ञान आिण तं�ज्ञान िवषयाच्या (भाग १ व भाग २) ४० गुणांच्या क�ितपि�क�चे  स्व�प खालील�माण े

असणे अपेिक्षत आहे. ४० गुणाचंी क�ितपि�का सोडिवण्यासाठी २ तासांचा कालावधी असले. िवज्ञान आिण  तं�ज्ञान 
िवषयाच्या  भाग १ व भाग २ साठी स्वतं� क�ितपि�का असले. ��तीय स�ाची परीक्षा घतेाना पेपर १ व पेपर २ 
च्या क�ितपि�क�त ८० % �श्न  ��तीय स�ाच्या आशयावर तर  २०% �श्न ह े �थम स�ाच्या आशयावर असणे  
अिनवायर् आहे. िवज्ञान आिण तं�ज्ञान भाग १ व भाग २ ह ेदोन्ही पेपर एकाच िदवशी न घतेा वेगवेग�ा िदवशी 
घेण्यात यावेत. क�ितपि�क�तील गुणिनहाय �श्नांचे िवभाजन खालील �माणे असले. 
�श्न १ - अ. १ गुणांचे ५ �श्न िवचारण े   - एक�ण गुण ५ 
  ब. १ गुणांचे ५ �श्न िवचारण े   - एक�ण गुण ५ 
�श्न २ - २ गुणांचे ७  �श्न िवचारणे पकै� ५ �श्न सोडिवणे  - एक�ण गुण १० 
�श्न ३ - ३ गुणाचे ७ �श्न िवचारणे पकै� ५ �श्न सोडिवणे  - एक�ण गुण १५  
�श्न ४  - ५ गुणांचे २ �श्न िवचारणे पकै� १ �श्न सोडिवण े - एक�ण गुण ०५ 
 
टीप :  १. �श्न १ ब  मध्ये  �ात्यिक्षक कायर् व उप�मांवर आधा�रत ब�पयार्यी �श्न �ावेत .  

   २. �श्न �मांक २ त े४ ची रचना करताना �ामुख्यान ेमु�ोत्तरी,िवचार�वतर्क �श्नाचंा समावेश करावा . 

वरील गुणिवभागणीचा िवचार क�न क�ितपि�का संपािदत करताना िविवध �श्न�कारांचा समावेश असण े
आवश्यक आहे. हे �श्न क�ती, कौशल्ये यावर आधारीत असावेत. खालील िववेचनामध्य े संभाव्य �श्निनहाय तपशील 
देण्यात आलेला आहे. ��श्नकान े त्याच्या स्तरावर क�ितपि�क�च्या स्व�पास बाधंील रा�न �श्न�कारात भर घालण,े 
िविवधता आणण ेअपिेक्षत आह.े भाषा िवषयाच्या क�तीपि�क�तील िविवध �श्न�कारांचा िवचार करावा.  

 
 �श्न �माकं १. उपिवभाग अ.         ५ गणु  

�त्येक� १ गुणासाठी, एक�ण �श्न संख्या ५ : या उपिवभागात एकच �श्न�काराचे �श्न असू नयेत. खाली 
नमुन्यादाखल िदलेल्या �श्नापकै� कोणतेही ५ �श्न�कार घ्यावेत. 

अ. �रकाम्या जागा भरा : �रकाम्या जागी योग्य शब्द िल�न िवधान पूणर् िलिहणे अिनवायर् आहे.  
आ.  वेगळा  घटक  ओळखा : या  �श्न�कारामध्य े िकमान ४ ते  ५ घटकांचा समावेश असावा जेणके�न 

िव�ाथ्यार्स सारासार िवचार क�न वेगळा घटक  शोधता  येईल. याचा िच� स्व�पातही िवचार करता 
येईल. 

इ. सहसंबंध ओळखा : दोन घटकांमधील सहसंबधं ओळखा व एका  वाक्यात िलहा असे  स्व�प असावे. 
ई. दोन  घटकांमधील फरक  ओळखा :  फरक  ओळखा व एका  वाक्यात िलहा असे स्व�प असावे. 
उ. जोडी जळुवा : या  �श्न�कारामध्ये  घटक २ देऊन त्यासाठी ३ िक�वा ४ पयार्य देता येतील. िदलेले पयार्य 

सवर्साधारण साधम्यर् दशर्िवणार ेअसावेत. 
ऊ. चूक  क�  बरोबर ते  िलहा : िदलेले िवधान हे  चूक क�  बरोबर का  आहे  ते  िलिहणे  आवश्यक आहे. 
ऋ. नाव / रेणूसू� िलहा : या  �श्न�काराचा वापर रसायनशास्�ासाठी करता येईल.  
 
 
 
 



�श्न �माकं १ उपिवभाग ब .        ५ गणु  
अ. �त्येक� १ गुणांचे �ात्यिक्षक कायार्वर आधारीत ३ ब�पयार्यी �श्न. 
आ. �त्येक� १ गुणांचे उप�मांवर आधारीत २ ब�पयार्यी �श्न. 
िटप : �रकाम्या जागा हा  �श्न�कार दोन्ही उपिवभागात येणार नाहीत याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे . 
 

 �श्न �माकं २ :  ७ उप�श्नापंकै� ५ उप�श्न सोडिवण े (�त्यके� २ गणु)    १० गुण  
अ. गिणतीय उदाहरण सोडिवण े: ज्या पाठांवर गिणतीय उदाहरणे देण्यात आलेली आहेत त्यावर आधारीत अशी 

वेगळी गिणतीय उदाहरणे देण्यात यावीत. 
आ. िनयम व व्याख्या उदाहरणासहीत स्प� करणे. 
इ. िटपा िलहा : एखा�ा संकल्पनेवर आधारीत अथवा िच�/आक�तीव�न बोध होत  असलले्या संकल्पनेवर 

िटप  िलिहणे. 
ई. अिभि�या समीकरणासह स्प� करण े : रासायिनक अिभि�येचे नाव  देणे, अपूणर् अिभि�या देणे असा  

स्व�पात �श्नाची माडंणी असावी. 
उ. ओघ  त�ा पूणर् करणे :  या  �श्न�कारामध्ये ओघत�ा अपणूर् स्व�पात देण्यात यावा.  
ऊ. फरक  स्प� करा : या  �श्न�कारामध्ये दोन घटक/�ि�या यांच्यातील फरकाचे िकमान ४ मु�े िलिहण े

आवश्यक आहे. 
ऋ. गुणधमर् /वैिशष्�े/ लक्षणे/ फायदे/ तोटे/प�रणाम िलिहण े: यामध्ये िकमान ४ िवधाने आवश्यक आहेत. 
ऌ. शास्�ीय कारणे िलहा : घटनेची  अथवा  क�तीमागील शस्�ीय कारणिममांसा स्प� करणे आवश्यक. 
ऍ. उदाहरणे िलिहणे : एखादा घटक अथवा सकंल्पना यांवर आधारीत िकमान ४ िविवध उदाहरणे िलिहणे. 

  
 �श्न �माकं ३ :  ७ उप�श्नापंकै� कोणतहेी  ५ उप�श्न सोडिवण े(�त्यके� ३ गणु)  १५ गणु  

अ. िदलेल्या िवधानांचा वापर क�न स्प�ीकरण िलिहण े
आ. उपाययोजना सुचिवण.े  
इ. आक�तीचे स्प�ीकरण िलिहण.े 
ई. सारणी / त�ा पूणर् करणे.  
उ. उदाहरणांसह स्प�ीकरण िलिहणे. 
ऊ. गिणतीय उदाहरणे सोडिवणे. 
ऋ. आक�ती पूणर् करणे (उदहरणाथर्, प�रपथ जोडणी ,अ�साखळी इत्यादी.) 
ऌ. आक�तीवर िवचारलले्या �श्नाचंी उत्तरे िलिहण.े 
ऍ. उत्तरे स्प�ीकरणासह िलिहण.े  
ऎ. िनयम,िस�ांत स्प� क�न िलिहणे. 
ए. प�रच्छेद पूणर् करणे : प�रच्छेदात िकमान ६ �रकाम्या जागा आवश्यक व पयार्य ७ ते  ८ असावेत. 

 
 
 
 
 
 



 
 �श्न �माकं  ४ :  २ उप�श्नापंकै� १ उप�श्न सोडिवण े(�त्यके� ५ गणु)     ५ गणु  

अ. आक�ती काढ�न स्प�ीकरण िलिहणे. 
आ. चुक�ची आक�ती द��स्त क�न नव्याने काढणे व त्यािवषयी स्प�ीकरण िलिहण.े 
इ. वग�करण सिवस्तर स्प�ीकरणासह िलिहणे. 
ई. प�रच्छेद वाचन क�न त्यावर आधारीत �श्नांची उत्तरे िलिहणे (िकमान ५ �श्न, उ� मानिसक क्षमतेवर 

आधारीत असे  असावेत.) 
उ. �ि�या /टप्पे आक�ती व स्प�ीकरणासह िलिहणे.  
ऊ. सारणी त�ा पूणर् क�न त्यािवषयी स्प�ीकरण िलिहणे. (िकमान ३ते  ४ स्तंभ अपेिक्षत) 
ऋ. �श्नांची उत्तरे िवस्तृत स्व�पात िलहा. 

उदाहरणाथर्. िनयमांचा,गुणधमा�चा पडताळा घेण्याची क�ती, एखादे िवधान िस� क�न दखिवण्याची क�ती 
आक�तीसह स्प� करण.े 

ऌ. कोणत्याही एका घटकावर संकल्पना िच� तयार करणे व त्याचे स्प�ीकरण िलिहण.े 
 

 
�श्न�कारानंुसार व उ���ानुसार गुण िवभागणी 

िवज्ञान आिण  तं�ज्ञान  भाग १ व भाग २ साठी पुढील�माणे राहील. 
 

�श्न�कारांनुसार गुणिवभागणी  उ���ांनुसार गणुिवभागणी 

अ. �. �श्न�कार  गुण  िवकल्पासह गणु  शेकडा गुण  अ. �. उ���े  गुण  िवकल्पासह गणु  शेकडा गुण  

१ वस्तुिन�  १० १० २५.० १ ज्ञान  १० १० २५.० 

२ अितलघुत्तरी  १० १४ २५.० २ आकलन १० १५ २५.० 

३ लघुत्तरी १५ २१ ३७.५ ३ उपयोजन  १६ २५ ४०.० 

४ दीघ�त्तरी  ५ १० १२.५ ४ कौशल्य ४ ५ १०.० 

एक�ण  ४० ५५ १००.० एक�ण ४० ५५ १००.० 

 

 
 



�करण िनहाय गुण िवभागणी : स� १परीक्षा  
 

 
�करण िनहाय गुण िवभागणी : स� २ परीक्षा 

 

 
टीप : स� २ मधील �करण िनहाय गुण िवभागणीमध्ये स� २ मधील �करणांवर ८० % भारांश व स� १ 
मधील �करणावंर २० % भारांश देण्यात आला आहे. 
 
 
 
 

भाग १ भाग २ 
�. 
�. 

�करणाचे नाव गुण 
िवकल्पासह 

गुण 
�. 
�. 

�करणाचे नाव गुण 
िवकल्पासह 

गुण 
१ गतीचे िनयम ७ १० ६ वनस्पत�चे वग�करण  ८ ११ 
२ कायर् आिण उजार् ६ ९ ७ प�रसंस्थेतील उजार्�वाह  ८ ११ 
३ धारािव�ुत ७ १० ८ उपयु� आिण उप�वी सू�मजीव  १० १२ 
४ �व्याचे मोजमाप  १० १३ ९ पयार्वरणीय व्यवस्थापन  ८ १२ 
५ आम्ल, आम्लारी व क्षार  १० १३ १० मािहती सं�ेषण तं�ज्ञान : �गतीची नवी िदशा  ६ ९ 

एक�ण गुण ४० ५५ एक�ण गुण ४० ५५ 

भाग १ भाग २ 

�. �. �करणाचे नाव गुण 
िवकल्पासह 

गुण 
�. �. �करणाचे नाव गुण 

िवकल्पासह 
गुण 

१ गतीचे िनयम १ १ ६ वनस्पत�चे वग�करण  १ २ 
२ कायर् आिण उजार् १ २ ७ प�रसंस्थेतील उजार्�वाह  २ २ 
३ धारािव�ुत २ ३ ८ उपयु� आिण उपयोगी सू�मजीव  २ ३ 
४ �व्याचे मोजमाप  २ २ ९ पयार्वरणीय व्यवस्थापन  २ ३ 
५ आम्ल, आम्लारी व क्षार  २ ३ १० मािहती सं�ेषण तं�ज्ञान : �गतीची नवी िदशा  १ १ 

११ �काशाचे परावतर्न  ८ १२ १५ सजीवांमधील जीवन�ि�या  ९ १२ 
१२ ध्वनीचा अभ्यास  ८ १० १६ आनुवािंशकता आिण प�रवतर्न  ९ १२ 
१३ काबर्न : एक मह�वाचे मूल�व्य  ८ १२ १७ जैवतं�ज्ञांनाची ओळख  ९ १२ 
१४ पदाथर् आपल्या वापरातील  ८ १० १८ अवकाश िनरीक्षण : द�िबर्ण  ५ ८ 

एक�ण गुण ४० ५५ एक�ण गुण ४० ५५ 



 

िद्वतीय स� परी�ा 

इ. ९ वी     नमनुा क�तीपि�का    वेळ : २ तास  
   िवषय : िवज्ञान आिण तं�ज्ञान - भाग १          गुण : ४०  

 

�श्न १ अ) खालील उप�श्न सोडवा.                  ५  

१. खालील सारणी मध्ये अकबरने कापलेले अंतर व वेळ िदला आहे. सारणीचे 
िनरीक्षण करा व गतीचा �कार ओळखून िलहा.  
घ�ाळी वेळ  ५ : ०० ५ : ३० ६ : ०० ६ : ३० ७ : 

०० 
अकबरने कापलेले अंतर 
(िकमी.) 

० १८ ३६ ४२ ७० 

 
 

२. खाली (अ) गटामध्ये वायूच्या भौितक �स्थती  व (ब) गटामध्ये ध्वनीतरंगाचा 
वेग िदला आहे. िदलेल्या भौितक अवस्थसेाठी ध्वनीतरंगाची योग्य जोडी शोधा. 

(अ)      उत्तर    (ब)  

i. तापमान      a) v 𝛼𝛼 1
�𝜌𝜌

 

ii. रेणूभार     b)   v α   √T  

c) 𝑣𝑣 α 1
√𝑀𝑀

 

  ३.  शेजारील आक�तीचे िनरीक्षण करा. 

         आक�तीव�न स्प� होणारा �काश �वतर्नाचा  िनयम िलहा.  
 ---------------------------------------------

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

 



 

४. पेट�ोल शु�ीकरण : िमथेन :: िशतपेय :  
 

५. खाण्याच्या सो�ाचे शास्�ीय नाव िलहा. 

ब) खालील �श्नांच्या िदलेल्या पयार्यापैक� योग्य पयार्य िनवड�न िलहा.  ५ 

१.  पेपर, कपडे, चटई, धातूची फळी या गटातील वेगळा घटक कोणता आहे? 

 a) पेपर  b) कपडे  c) चटई  d) धातूची फळी  

२. दोन सपाट आरशे एकमेकांशी काही अंशाचा कोण क�न उभे क�ले असता 
वस्तूच्या ५ �ितमा िदसतात तर सपाट आरशामधील कोण िकती असेल? 

 a) 1200   b) 900  c) 600 d) 300  

3.  बायोगॅस सयं�ात तयार होणारे �मुख वायू कोणते? 

 a) CO; CH4 b) CH4; CO2 c)CO2; O2      d) N2; S2 

४.  Na2SO4 हा .............क्षार आहे. 

 a) सामान्य b) आम्लधम�  c)आम्लारीधम�  d)उदासीन 

५.  जलतरंग मध्य ेस्वरिनिमर्ती होण्यासाठी काय मह�वाच ेअसते? 

 a) पाण्याची उंची  b)भां�ाचा आकार c)लाकडी काठी d)भां�ाची रचना 

�श्न २ खालील उप�श्न सोडवा. (कोणतेही ५)      १० 

१. खालील उजार् �पांतराच्या साखळीतील �रकाम्या चौकटीत योग्य उत्तर िलहा. 
 

 

 

 

 

 

िव�ुत ऊजार् 

 



 

 

२.   सोडीयम �ोराइडच ेरेणूसु� NaCl तर िझंक �ोराइडचे रेणूसु� ZnCl2 असे का 
असेल? 

३.   नीताला िवजा चमकल्याच्या ४ सेक�दानंतर िवजेचा आवाज एक� आला तर िवज 
नीता पासून िकती अंतरावर चमकली असेल?  
(ध्वनीचा हवेतील वेग 340 m/s) 

४.   3 cm उंचीची एक वस्तू अंतग�ल आरशाच्या व�ता क��ावर ठेवली असता 
वस्तूची िमळणारी �ितमा रेखाक�तीच्या साहाय्यान ेकाढा. िमळणाऱ्या �ितमेचे 
स्व�प कसे असेल? 

५.   खालील आक�ती कोणत्या सयं�ाची आहे ते ओळखा. 

            या सयं�ातून तयार होणाऱ्या 
                                           इंधनास पयार्वरणस्नेही 

इंधन असे का  
        म्हणतात?  

 

 

६.   तुम्हांला मािहत असलेल्या दोन स्फिटक क्षारांची नावे िलहा. त्यातील 
स्फिटकजल िनघून गेल्यास काय होईल ते िलहा. 

७.   खालील घटना�म वाचा व त्याखालील �श्नांची उत्तरे िलहा. 

 रणिजतने त्याच्या शेजारी बसललेा क��ा अचानक सावध झालेला पिहला, 
थो�ा वेळातच कोणीतरी येत असल्याचा आवाज रणिजतला आला. काहीवेळात 
रणिजतच्या समोर एक अनोळखी माणूस येऊन उभा रािहला. यातून रणिजतला 
क��ा अचानक सावध होण्याचे कारण समजले. 

१. रणिजत व क��ा यांच्या �वण क्षमतेमध्ये कोणता फरक आहे? 
२. क��या�माणे इतर कोणते �ाणी मानवास अव�ाव्य असलेले ध्वनी ऐक� 

शकतात. 

�काश ऊजार् 

 



 

�श्न ३  खालील उप�श्न सोडवा.  (कोणतेही ५)      १५ 

१. खालील शृखंला पूणर् क�न त्यातील कोणत्याही एका हायड�ोकाबर्न मधील 
रासायिनक बंध स्प� करा. 
 

 

२. आक�तीचे िनरीक्षण करा. व �श्नांची उत्तरे िलहा. 
 

 

 

 

i. चौकटीत योग्य त्या िकरणांची नावे िलहा. 
ii. त्या िकरणांचे �त्येक� दोन गुणवैिशष्�े िलहा. 

३. खालील क�ती अभ्यासा व िवचारलेल्या �श्नांची उत्तरे िलहा. 
i. या क�तीतून 

कोणती 
अिभि�या स्प� 
होते. 

ii. क�ती दिशर्वणारी 
आक�ती काढा. 

iii. धना� व 
ऋना�ापाशी मु� 
होणाऱ्या वायूंची 
नवे िलहा. 

४. स्वरालीला ितच्या जवळ असलेल्या बा�लीची �ितमा 18 cm नाभीय अंतर 
असलेल्या बिहग�ल आरशामध्य े िनम्म्या उंचीची िमळवायची आहे तर ितन े

CH4 C2H4 C4H10 

 

 

  



बा�ली बिहग�ल आरशापासून िकती अंतरावर ठेवावी यासाठी ितला मदत 
करा. 

५. रिवच्या अंगाला खूप घाम येतो. त्यामुळे त्याच्या शरीराचा वास येतो. रिवला 
द�ग�धीनाशकाच े�कार सांगून त्याच्यासाठी योग्य द�ग�धीनाशक सुचवा. तसेच 
त्याच्या अितवापराचे द�ष्प�रणाम ही सांगा. 

६. अनघा ितच्या आई बाबांन बरोबर त्यांच्या नुकत्याच बांधून पूणर् झालेल्या 
�रकाम्या बंिधस्त घरामध्ये गेली. घरात �वेश क�ल्यानंतर आई बाबांशी बोलत 
असताना ितला सुस्प� नसणारा व वाढलेल्या महत्तेचा ध्वनी ऐक� आल्याने 
ती पूणर् पणे ग�धळ�न गेली ितला असा आवाज का यतेो ते कळेना. ितन ेितच्या 
बाबांना काही �श्न िवचारले त्या �श्नांची उत्तरे �ा. 
i. या घरात सुस्प� नसणारा व वाढलेल्या महत्तेचा ध्वनी का ऐक� येतो. 

ii. अशा �कारच्या ध्वनीला काय म्हणतात. 

iii. असा ध्वनी कमी करण्यासाठी तुम्ही काही उपाय सुचवा. 

 

७. शेजारील चौकटीत िव�ुत परीपथात वापरली जाणारी िचन्हे िदली 
आहेत.याव�न खालील �श्नांची उत्तरे िलहा. 

 

 

i. या सािहत्याची योग्य जोडणी क�न िव�ुत धारेच्या कोणत्या िनयमांचा 
अभ्यास करता येईल. 

ii. त्या िनयमाच्या अभ्यासासाठी सािहत्याची योग्य जोडणी करा. 
iii. िव�ुत धारेचा िनयम िलहा. 

�श्न ४      खालील उप�श्न सोडवा.(कोणताही १)      ५ 

१. शेजारील आक�तीचे िनरीक्षण करा. आिण �ाची व राज�ीला पडलेल्या 
�श्नांची उत्तरे �ा. 

i. या आरशामध्य ेचेहरे वेडे वाकडे का 
 िदसत असतील ? 

 
 

 

 

 

   

 



ii. घरातील आरसा कोणत्या �कारचा असतो? 
iii. �ाचीची �ितमा घरातील आरशात पूणर् िदसण्यासाठीघरातील आरशाची उंची 

िकती असायला हवी. 
iv. गोलीय आरशाचे �कार कोणते असतात. ते कसे स्प�  

करता येतील. 
v. अशा गोलीय आरशांचा उपयोग कोठे क�ला जातो. 

 २.       खालील आक�तीचे िनरीक्षण करा व िवचारलेल्या �श्नांची उत्तरे िलहा. 

i. चोकटीत योग्य नावे  
िलहा. 

ii. या यं�ामध्ये रासायिनक 
अिभ��येतून कोणता वाय ू
मु� होऊन बाहेर पडतो. 

iii. या यं�ाचे कायर् कसे 
चालते.  

iv. या यं�ात घड�न येणारी 
रासायिनक अिभि�या िलहा. 

v.   या यं�ाचा उपयोग कोठे 
कोठे क�ला जातो. 
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