
प्र.१ अ) खालील प्रश् न सोडवा. 

 १) G      २) हलेलअम, लनऑन, आरगॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन     

३) 𝐶𝑎𝐶𝐼2(𝑎𝑞) +  𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞)  𝐶𝑎𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 2 𝐻𝐶𝐼(𝑎𝑞)  

४) चूक – (4 °C ला पाण्याचे आकारमान सवाात कमी असते.)  

५) संयुक् त सूक्ष्मदर्शीचा उपयोग जीवाणू, पेर्शी व अलतसूक्ष्म जीवांच्या लनरीक्षणासाठी होतो. 

प्र.१ ब) क्रदलले्या पयाायांपकैी योग्य पयााय लनवडून खालील लवधान ेपणूा करा.  

 १) ड) आम्लराज     २) क) हायड्रोजनीभवन      ३) ब) 20200 km       ४) ब) कूलोम      ५) क) षष्ांर्श        

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

१) i) कृलिम उपग्रहाबरोबर व मानव लनर्मात इतर वस्त ूपृथ्वीचे पररभ्रमण करीत आहते. त्यात कायार्शील नसलेले उपग्रह, 

प्रक्षेपणाच्या वेळी सुटे झालेले भाग, उपग्रहांमध्ये आपापसात होणारी टक् कर त्यामुळे होणारे तकुड ेयांचा समावेर्श होतो. 

ह ेसगळे म्हणजेच अवकार्शातील कचरा होय.  

ii) या कचर् याचे व्यवस्थापन काही पद् धतींचे अध्ययन व काही प्रयोग करुन करता येईल त्यामुळे उपग्रह व 

अवकार्शयानांचे भलवतव्य धोक्यात येणार नाही अर्शी आर्शा आह.े  

२) संतृप् त हायड्रोकाबान असंतृप् त हायड्रोकाबान 

१) यातील काबान-काबान अणंूमध्ये फक् त एकेरी बंध 

असतो.  

१) यातील काबान-काबान अणंूमध्ये दहुरेी ककंवा लतहरेी 

बंध असतात.  

२) यातील संयुगे कमी क्रियार्शील असतात.  २) यातील संयुगे जास्त क्रियार्शील असतात.  

३) सामान्य सूि 𝐶𝑛𝐻2𝑛+2 ३) सामान्य सूि 𝐶𝑛𝐻2𝑛 ककंवा 𝐶𝑛𝐻2𝑛−2 
 

३) 

 
४) क्रदलेल े

u = - 60 cm, v = - 20 cm, f = ?  
1

𝑓
=

1

𝑣
−

1

𝑢
  

= 
1

(−20)
−  

1

(−60)
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४) = 
1

−20
+  

1

60
 

= 
−3+1

60
 

= 
−2

60
 

1

𝑓
 = 

−1

30
 

∴   f = - 30 cm,   

    भभंग अंतगोल भभंग आह,े भभंग अपसारी आह.े 

५) i) थंड प्रदरे्शात लहवाळ्यात वातावरणाचे तापमान बर् याच वेळा 0 °C च्या खाली जात.े  

ii) पाण्याचे तापमान 4 °C च्या खाली गेले असता ते प्रसरण पावते व बफा  बनते, तेव्हा त्याचेही आकारमान वाढत.े  

iii) अर्शा पररलस्थतीत नळातनू वाहणार् या पाण्याचे व त्यापासून बनलेल्या बफााचे आकारमान बरेच वाढल्याने त्याचा दाब 

नळाच्या आतील बाजूंवर पडतो.  

iv) म्हणून थंड प्रदरे्शात लहवाळ्यात पाण्याचे नळ फुटतात.  

६) ऑलक्सडीकरण व क्षपण  

ऑलक्सडीकरण क्षपण 

१) ज्या रासायलनक अलभक्रियेत अलभक्रियाकारक 

ऑलक्सजन स्वीकारतो त्याला ऑलक्सडीकरण 

म्हणतात.  

१) ज्या रासायलनक अलभक्रियेत अलभक्रियाकारक 

हायड्रोजन स्वीकारतो. त्याला क्षपण म्हणतात.  

२) ऑलक्ससडीकरण अलभक्रियते हायड्रोजन लनघून 

जातो. 

२) क्षपण अलभक्रियेत ऑलक्सजन लनघून जातो.  

३) ऑलक्सडीकरण पदाथा ही अलभक्रिया घडवून 

आणतात.  

३) क्षपणक ही अलभक्रिया घडवून आणतात.  

४) उदा. 2 Cu + 𝑂2  2 CuO ४) उदा. CuO + 𝐻2  Cu + 𝐻2O 
 

७) i) धातूंची जी संयुगे अरु्शदध्ीसह लनसगाात आढळतात त्यानंा खलनजे असे म्हणतात.  

ii) ज्या खलनजांपासून सोयीस्करपणे आलण फायदरे्शीरररत्या धातू वेगळा करता यतेो त्यांना धातकेु म्हणतात.  

उदा. बॉक्साइड (𝐴𝑙2𝑂3. 𝐻2𝑂), लसनाबार (HgS)  

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

१) i) बुबुळ म्हणजे पारपटलच्या मागे असलेला गडद मांसल पडदा होय. बुबळाच्या मध्यभागी डोळ्याची बाहुली म्हणजे 

बदलत्या व्यासाचे एक छोटेसे लछद्र असते, प्रकार्श जास्त असल्यास बाहुलची आकुंचन होऊन प्रकार्शाचे लनयंिण होते.    

ii) प्रकार्श कमी असल्यास बाहुली रंुदावन जास्त प्रकार्श डोळ्यात लर्शरतो अर्शा प्रकारे प्रकार्शाचे प्रमाण लनयलमत होते.  

iii) मानवी डोळ्यातील भभंगाला जोडलेले स् नायू डोळ्याच्या भभंगाची विता योग्य प्रमाणात बदलतात. त्यामुळे भभगंाचे 

नाभीय अंतर बदलून दलृिपटलावर वस्तूची वास्तव प्रलतमा तयार होत.े  

२) i) न्यूटनचा गलतलवषयक पलहला लनयम:- जर एखाद्या वस्तूवर कोणतहेी बाह्य असतंुललत बल कायारत नसेल, तर लतच्या 

लवराम अवस्थेत ककंवा सरळ रेषेतील एकसमान गतीमध्ये सातत्य राहत.े  

ii) न्यूटनचा गलतलवषयक दसुरा लनयम:- संवेग पररवतानाचा दर प्रयुक् त बलार्शी समानपुाती असतो आलण संवेगाचे 

पररवतान बलाच्या क्रदरे्शने होतो.  



iii) न्यूटनचा गलतलवषयक लतसरा लनयम:- प्रत्येक क्रिया बलास समान पररणामाचे प्रलतक्रिया बल एकाच वेळी 

परस्परलवरुद् ध क्रदरे्शत असते.  

३) i) थंड प्रदरे्शात लहवाळ्यात वातावरणाचे तापमान 0 °C पेक्षा कमी होत.े त्यावेळी तलावाचे पाणी गोठते.  

ii) पाण्याच्या असंगत आचरणामुळे जेव्हा ह ेतापमान 4 °C पेक्षा कमी होत,े त्यावेळेस पाणी प्रसरण पावते त्यामुळे 

पाण्याची घनता कमी होते व ते पाणी खाली न जाता पृष्भागावर राहते.  

iii) जेव्हा ह ेतापमान 0 °C इतके होते. त्यावेळेस पृष्भागावर बफााचा थर तयार होतो.  

iv) बफा  उष्णतेचा दवुााहक असण्याचे तळार्शी 4 °C तापमानाचे पाणी राहून त्यात जलीय वनस्पती व जलचर प्राणी 

सुरलक्षत राहू र्शकतात.  

v) 0 °C तापमानाच ेपाणी तापलवले असता, 4 °C तापमान होईपयंत त्याचे होईपयंत त्याचे प्रसारणाऎवजी आकंुचन 

होते, 4 °C ला पाण्याचे आकारमान सवाात कमी असते आलण 4 °C च्या पुढे तापमान वाढलवल्यास पाण्याचे आकारमान 

वाढत जाते 0 °C ते 4 °C या तापमानादरम्यान असणार् या पाण्याच्या आचरणास असंगत आचरण अस ेम्हणतात.  

४) क्रदलेले:  

R = 16 , P = 225 J,  

तर V = ?  

प्रलतसेकंद 225 J इतकी उष्णता म्हणजचे P = 
225

15
 

P = 
𝑉2

𝑅
 

225 = 
𝑉2

16
 

225 × 16 = 𝑉2 

∴ V = √225 × 16 

       = 15 × 4  

       = 60  

∴ V = 60 v 

५) i) A या पदाथााचे नाव प्लॅस्टर ऑफ पॅररस आह.े त्याचे सिू 2Ca𝑆𝑂4. 𝐻2O 

ii) ‘A’ या पदाथााची पाण्याबरोबर अलभक्रिया केली असता लजप्सम (B) ह ेउत्पाक्रदत तयार होते.  

2𝐶𝑎𝑆𝑂4. 𝐻2𝑂+3𝐻2𝑂  2Ca𝑆𝑂4. 2𝐻2𝑂 + 𝐻2𝑂 + उष्णता  

iii) लजप्समचा उपयोग लसमेंट बनवण्यासाठी होतो.  

६)  मेंडलेीव्हच्या आवतीसारणीचे गुण पुढीलप्रमाणे - 

i) गुणधमांप्रमाणे आवतासारणीत योग्य स्थान दतेा यावे म्हणून काही मूलद्रव्यांचे अणुवस्तूमान पुन्हा तपासून दरुुस्त 

करण्यात आले. उदा. बेररललअमचे आधी र्शोधलेले 14.09 ह ेअणुवस्तूमान बदलून 9.4 असे दरुुस्त केले.  

ii) आवतासारणीमध्ये मेंडलेीव्हने तोपयंत र्शोध न लागलेल्या मूलद्रव्यांसाठी काही जागा ररक् त त्यापैकी तीन अज्ञात 

मूलद्रव्यांसाठी काही जागा ररक् त त्यापैकी तीन अज्ञात मलूद्रव्यांना जवळच्या ज्ञात मलूद्रव्यांवरून एका-बोरॉन, एका-

अ ॅल्युलमलनअम व एका लसललकॉन अर्शी नावे दवेून मेंडलेीव्हने त्यांची अणुवस्तूमाने अनिुमे 44, 68 व 72 असतील असे 

दर्शालवले. पुढे त्या मूलद्रव्यांचा र्शोध लागून त्यांना अनुिमे स्कँलडअम (Sc), गॅललअम (Ga) व जमेलनअम (Ge) अर्शी नावे 

दणे्यात आली.  



iii) मेंडलेीव्हच्या मूळ आवतासारणीत राजवायूंसाठी जागा राखून ठेवलेली नव्हती. परंतु एकोणीसाव्या र्शतकाच्या रे्शवटी 

हलेलअम, लनऑन, अरगॉन इत्यादी राजवायूंचा र्शोध लागल्यावर मेंडलेीव्हने मूळ आवतासारणीला धक् का न लावता ‘रू्शन् य 

गण’ लनमााण केला व त्यात राजवायू बरोबर बसल.े  

७) i) इंद्रधनुष्य ह ेप्रकार्शाचे अपस्करण, अपवतान व आंतररक पररवतानांचा समावेर्श आह.े  

ii) वातावरणातील पाण्याच्या लहान थेंबामध्ये प्रकार्शक्रकरण प्रवेर्श करतो. तेव्हा पाण्याचे थेंब सूयाप्रकार्शाचे अपवतान व 

अपस्करण घडवून आणतात.  

iii) इंद्रधनुष्य ही लनसगासुंदर घटना म्हणज ेलवलवध नैसर्गाक घटनांचे म्हणजेच प्रकार्शाचे अपस्करण, अपवतान आलण 

परावतान यांचे एकिीकरण होय. पाऊस पडून गेल्यानंतर आकार्शात इंद्रधनुष्य क्रदसते. वातावरणातील पाण्याच्या 

बारीकर्शा थेंबामध्ये प्रकार्शक्रकरण प्रवेर्श करतो, तेव्हा पाण्याचा थेंब सूयाप्रकार्शाचे अपवतान व अपस्करण घडवून आणतात. 

नंतर थेंबाच्या आतमध्ये आंतररक परावतान होते व पुन्हा अपवतान होते व इंद्रधनुष्य लनरीक्षणास येते.  

प्र.४ खालीलपकैी कोणताही एक प्रश् न सोडवा.  

१) i) मोठ्या परीक्षानळीत फसफसून येणारा काबानडायऑक्साइड (𝐶𝑂2) वायू आह.े  

 ii) लहान परीक्षा नळीत चुन्याच्या लनवळीतून बुडबुड्याच्या स्वरुपात काबान डायऑक्साइड वायू बाहरे पडत असतो.  

 iii) चुन्याच्या ताज्या लनवळीतून काबानडायऑक्साइड जाऊ क्रदल्यास चुन्याची लनवळी दधुी रंगाची होते.  

CaO + 𝐶𝑂2  Ca𝐶𝑂3  

 iv) इथेनॉइक अ ॅलसडमध्ये सोडीअम धातूंचा तुकडा टाकल्यास सोडीअम इथेनॉएट हा क्षार तयार होतो व हायड्रोजन वायू 

मुक् त होतो. 2𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝑁a  2 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝑁a + 𝐻2 

 v) दोन परीक्षानळ्यांमधील इथेनॉल व इथेनॉइक अ ॅलसड ह ेद्र पदाथा ओळखण्यासाठी त्या द्रवपदाथांमध्ये सोडीअम 

बायकाबोनेट टाकावे. कारण इथेनॉलबरोबर त्याची अलभक्रिया होत नाही तर इथेनॉइल अ ॅलसड बरोबर अलभक्रिया होऊन 

सोडीअम इथेनॉएट, पाणी व काबानडायऑक्साइड ही उत् पाक्रदते लमळतात.  

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + NaHC𝑂3  𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝑁a + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 

२) i) पररसरातील पदाथांमुळे ककंवा वातावरणातील घटकामुंळे धातूंचे ऑलक्सडीकरण होते व पयाायांने त्यांची झीज होते 

त्यास क्षरण अस ेम्हणतात.  

 ii) रासायलनक सूि - 𝐹𝑒2𝑂3. 𝐻2𝑂 

 iii) नाही. रंगदणे्याची पद् धत काही कालावधीसाठी असत.े वस्तूच्या पृष्भागावर क्रदलेल्या रंगाला जर ओरखडा पडला 

आलण धातूचा पृष्भाग हवेच्या संपकाात आला तर गंज लनमााण होऊ र्शकतो.  

 iv) रंग, तेल, ग्रीस ककंवा वॉर्नार्श यांचा थर लावून क्षरण रोखता येत.े  

 v) जस्त लवलेपन, कलथलीकरण, धनाग्रीकरण, लवद्युत लवलपेण, सलमश्रीकरण या पदध्तींचा वापर करावा.  
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*This question paper is for practice purpose only.




