
प्र.१ अ) खालील प्रश् न सोडवा. 

 १) स्पुटननक    २) आर्द्रता     ३) संयुक् त सुक्ष्मदर्शी      ४) चूक – (नवद्यतुधारेच ेSI एकक अ ॅनपपअर आह)े 

५) 2𝐾𝑂𝐻(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞)  𝐾2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 2 𝐻2 𝑂(𝑙) 

प्र.१ ब) ददलले्या पयारयांपकैी योग्य पयारय ननवडून खालील नवधान परू्र करा.   

 १) अ) 𝑁𝑚2/𝑘𝑔2    २) अ) 1    ३) अ) 2 D      ४) क) युरी गागरीन    ५) क) ग्लेनर्शअल अ ॅसेटटक अ ॅनसड      

प्र.२ खालील प्रश् न सोडवा. (कोर्तहेी पाच)  

१) i) नसल््हर ब्रोमाईड वर सूयरप्रकार्श पडतो ते्हा नसल््हर आयन ब्रोमाइड आयनकडून इलेक्रॉन घेऊन नसल््हरचे अरू् 

तयार होतात.  

 ii)  2 AgBr सुयरप्रकार्श 2 Ag + Br2  

 iii) दिक् कट नपवळ्या रंगाचे नसल््हर ब्रोमाइड राखाडी रंगाचे होते.  

iv) या सारखीच दिया नसल््हर नायरेटमध्येही घडून येत.े  

v) पहरू्न नसल्वर ब्रोमाइड तसेच नसल््हर नायरेट ह ेगडद तपदकरी रंगाच्या बाटलीत व सूयारप्रकार्शापासून दरू ठेवतात.  

२) वाहक नवसवंाहक 

१) सवारत कमी नवद्युत रोध असलेल्या पदार्ारला 

नवद्युत वाहक पहर्तात.  

१) सवारत जास्त नवद्युत रोध असलेल्या पदार्ारला 

नवद्युत नवसंवाहक पहर्तात.  

२) वाहक धात ूअसतात.  २) नवसंवाहक अधातू असतात.  

३) नवद्युतवाहकामध्ये भरपूर प्रमार्ात मुक् त 

इलेक्रॉन असतात. 

३) नवसंवाहकामध्ये मुक् त इलेक्रॉन नसतात. 

४) उदा. चांदी, सोने, ग्रॅिाईट  ४) उदा. रबर, काच,  लाकूड  
 

३) i) डोळ्यातील भभंगाजवळच्या स् नायूच्या अर्शक् त असल्यामुळे डोळ्यातील भभंगाची अनभसरर् र्शक् ती कमी होते.  

ii) बुबुळ लहान झाल्याने ककंवा भभंग चपटे झाल्याने भभंग व डोळ्यातील पडदा यांच्यातील अंतर कमी होते. यावेळी 

डोळ्यातील भभंगाचे नाभीय अंतर खुपच जास्त असते.  

४) संनमश्रीकरर्:- 

सध्या वापरत असलेले बहुसखं्य धातुरुप पदार्र ह ेसंनमश्र स्वरुपात असतात. यामागचा महत् त्वाचा हतेू पहर्जे धातूचंी 

क्षरर् पावण्याची तीव्रता कमी कररे्. एका धातूमध्ये ठरानवक प्रमार्ात इतर धात ूककंवा अधातू नमसळून तयार 

होर्ार् या एकनजनसी नमश्रर्ास संनमश्र असे पहर्तात. आजकाल नार्ी बननवण्यास नवनर्शष्ट प्रकारचे संनमश्र तयार केले 

जाते.  

उदा. स्टील (लोह ७४%), िोनमअम (१८%) व काबरन (८%) 
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Model Answer  



५) 

 
६) हवामानर्शास्त्र, दरुध्वनी, दरूनचत्रवार्ी, आकार्शवार्ी यांच्या संदरे्शवहनामध्ये यांचा उपयोग होतो.  

७) M1 = 2M, r1 = r/2  

g = 
𝐺𝑀

𝑟2 , 𝑔1 = 
𝐺𝑀1

𝑟1
2 ,  

𝑔1

𝑔
 = 

𝑀1

𝑀
 × 

𝑟2

𝑟1
2 =

2𝑀

𝑀
 ×  

4𝑟2

𝑟2 = 8 

∴ g चे मूल्य ८ पटीने वाढेल.  

प्र.३ खालील प्रश् न सोडवा. (कोर्तहेी पाच)  

१) i) केप्लरचा पनहला ननयम – ग्रहाची कक्षा ही लंबवतुरळाकार असून सूयर कक्षेच्या एका नाभीवर असतो.  

ii) केप्लरचा दसुरा ननयम – ग्रहाला सूयारर्शी जोडर्ारी सरळ रेषा, ही समान कालावधीत समान क्षेत्रिळ व्यापन करते.  

iii) केप्लरचा नतसरा ननयम – सूयारची पटरिमा करर्ार् या ग्रहाच्या आवतरकालाच्या वगर हा ग्रहाच्या सूयारपासूनच्या 

सरासरी अंतराच्या घनाला समानुपाती असतो. केप्लरच्या तीनही ननयमांचा आधार घेऊन न्यूटनने त्याचा वैनश् वक 

गुरुत् वाकषरर्ाचा नसद धांत माडंला. त्या नसद धांतानुसार नवश् वातील प्रत्येक वस्तू व इतर प्रत्येक वस्तूला ठरानवक बलाने 

आकर्षरत करत असते. ह ेबल एकमेकांना आकर्षरत करर्ार् या वस्तूच्या वस्तुमानाचं्या गरु्ाकारार्शी प्रत्यक्ष समानुपाती 

आनर् त्यामधील अंतराच्या वगारर्शी व्यस्तानुपाती असतो.  

२) १) धातू मूलर्द्व्ये – Na, Mg, Al, अधातू मूलर्द्व्ये – P, S, Cl,  

२) धातू आवतरसारर्ीच्या डाव्या बाजूला आहते.  

३) अधातू आवतरसारर्ीच्या उजव्याबाजूला आढळतात.  

३) (i) चुंबकीय बलरेषा या सलग विरेषा असून त्यांची सुरुवात उत् तरध्रुवापासून होते व त्यांचा रे्शवट दनक्षर् ध्रुवापार्शी 

होतो.  

(ii) चुंबकीय बलरेषेवरील कोर्त्याही भबंदपूार्शी काढलेल्या लंबरेषा चुंबकीय क्षेत्राची ददर्शा दाखवतात.  

(iii) दोन चुंबकीय बलरेषा एकमेकींना कधीही छेदत नाहीत.  

(iv) ज्या टठकार्ी चुंबकीय क्षेत्र अनधक प्रभावी असते त्या टठकार्ी चुंबकीय बलरेषा अनधकाअनधक घट् ट झालेल्या 

ददसतात. तर कमी प्रभावी चुंबकीय क्षेत्रामध्ये चुंबकीय बलरेषा अनधकाअनधक नवरल होत जातात.  

४) ददलेल े

बनहवरि भभंग – u = - 10 cm, f = 15 cm,  

v = ?  
1

𝑓
 = 

1

𝑣
 - 

1

𝑢
  



1

𝑣
 = 

1

𝑓
 - 

1

𝑢
 

= 
1

15
+

1

(−10)
 

= 
1

15
−  

1

10
 

= 
2−3

30
 

= 
−1

30
=  −30 𝑐𝑚 

 ∴ v = - 30 cm. 

प्रनतमा भभंगापासून ३० cm अंतरावर भभंगाच्या  

ज्या बाजूला वस्तू आह,े त्याच बाजूला नमळेल.  

ती आभासी, सुलट व वस्तूपेक्षा मोठी असेल.  

५) i) धन आनर् ऋर् प्रभाटरत आयनांमध्ये तीव्र आकषरर्ाच ेबल असल्यामुळे आयननक सयंुगे ही स्र्ायूरुपात असून कठीन 

असतात.  

ii) आयननक संयुगे टठसूळ असून त्यांवर दाब प्रयुक् त केल्यास त्यांचे तुकड ेकरता यतेात.  

iii) आयननक संयुगांमध्ये आंतररेर्वीय आकषरर्बल जास्त असल्यामुळे त्यावर मात करण्यासाठी बरीच ऊजार लागत.े 

पहरू्न आयननक संयुगांचे र्द्वर्ांक आनर् उत्कलनांक उच् च असतात.  

iv) ही संयुगे साधारर्परे् पाण्यात र्द्ावर्ीय असतात. परंतु केरोनसन, पेरोल यासारख्या र्द्ावकात अर्द्ावर्ीय असतात.  

v) स्र्ायूरुपातील आयननक संयुगे नवद्युतवहन करु र्शकत नाहीत मात्र त्यांची जलीय र्द्ावरे् नवद्युतवाहक असतात.       

६) प्रोपेनचे क्लोरीनीभवन  

𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 −  𝐶𝐻3 + 𝐶𝐼2  

प्रोपेन               क्लोरीन  

𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 −  𝐶𝐻2𝐶𝐼 + 𝐻𝐶𝐼  

क्लोरोप्रोपेन  

𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 −  𝐶𝐻2𝐶𝑙 + 𝐶𝐼2  

क्लोरोप्रोपेन  

𝐶𝐻3 −  𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻𝐶𝐼2 + 𝐻𝐶𝐼  

1, 2 क्लोरोप्रोपेन  

७) i) भारताने प्रक्षेपकाचं्या नवज्ञान व तंत्रज्ञानात खूप मोठी प्रगती केलेली आह.े मोबाइलमध्ये नसग् नल मोबाईल 

मनोर् यामधून येतात. मोबाइल मनोर् यामध्ये प्रक्षेपक व कृनत्रम उपग्रहाद वारे येतात. 

ii) प्रक्षेपर्ासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रक्षेपक तयार केले आहते ज े2500 kgm वजनापयंतचे उपग्रह सवर प्रकारचा 

कक्षांमध्ये प्रस्र्ानपत करु र्शकतात.  

iii) मोबाईलसाठी दरूसंचार, TV साठी दरूनचत्रवार्ी प्रसारर् मान्सुनसाठी हवामानर्शास्त्र सेवा यासाठी INSAT व 

GSAT उपग्रह मानलका कायररत आह.े त्यामािर त नमळनवतात.  

iv) यामुळेच दरे्शात सवरत्र दरूनचत्रवार्ी दरूध्वनी आनर् इंटरनेट सेवा उपलब्ध आह.े   

प्र.४ खालीलपकैी कोर्ताही एक प्रश् न नलहा.  

१) i) पदार्ारच्या सूक्ष्म कर्ांची गनतज ऊजार उष्र्तेच्या स्वरुपात बाहरे पडते.  

ii) ननरननरळ्या ऊजेचे एका स्वरुपातून दसुर् या स्वरुपात रुपांतर होत ेह ेज्यूल यांनी दाखवून ददले.  

iii) र्मोडायनॅनमक्स नवज्ञान र्शाखेचा पनहला नसद धांत होय.  

vi) उजेच्या मोजमापाचे एकक ज्यूल आह.े  

v) ज्यूल ह ेJ या नचन्हाने दर्शरनवतात.  

२) i) रासायननक सूत्रांचा वापर करुन रासायननक अनभदियचेी संनक्षप् त स्वरुपात केलेल्या मांडर्ीला रासायननक समीकरर् 

पहर्तात.  



ii) समीकरर्ाच्या डाव्या बाजूला नेहमी अनभदियाकारके व उजव्या बाजूला उत्पाददते नलनहतात.  

iii) अनभदियाकारकांपासून उत्पाददतांच्या ददरे्शने जार्ारा बार् () या दोघांच्यामध्ये काढतात.  

iv) जर दोन ककंवा दोनापेक्षा जास्त अनभदियाकारके ककंवा उत्पाददते असतील तर त्याचं्या मध्ये अनधक (+) या 

नचन्हाचा वापर करतात.  

v) रासायननक समीकरर् जास्त मानहती पूर्र बनवण्यासाठी अनभदियाकारके आनर् उत् पाददते यांच्या भौनतक अवस्र्ा 

समीकरर्ात नमूद करतात. त्यांच्या वायूरुप, र्द्वरुप व स्र्ायूरुप अवस्र्ा अनुिमे (g), (- ℓ ) व (s) या अक्षरांनी 

दर्शरनवल्या जातात.   
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