
प्र.१ अ) खालील प्रश् न सोडवा. ५ 

१) प्लॅटीनम हा धातू __________आढळून येत नाही.   

२) नावे ललहा.  

असे उपकरण ज्याचा उपयोग ग्रहाांचे लनररक्षण करण्यासाठी होतो:  
 

३) वेगळा घटक ओळखा:- लमथेन, इथेन, अ ॅलसरटलीन, प्रोपेन.   

४) पुढील लवधान चुक की बरोबर साांगून ते सकारण स्पष्ट करा. - उपग्रहाची उांची वाढलवल्यास त्याचा वेगही वाढतो.   

५) वेगळा घटक ओळखा:- दरूदलृष्टता, लनकटदलृष्टता, दलृष्टबबांब, वृद् धदलृष्टता   

प्र.१ ब) ददलले्या पयाायाांपकैी योग्य पयााय लनवडून खालील लवधान पणूा करा.   ५ 

१) g चे मूल्य लवषुववृत् तावर सवाात कमी म्हणजे___________.  

अ) 9.87 m /s      ब) 9.77 m / 𝑠2         क) 9.87 m / 𝑠2          ड) 9.77 m / s  

 

२) अल्क धातूांच्या बाह्यतम कवचातील इलेक्ट्रॉनची सांख्या __________ आह.े  

अ) 1      ब) 2      क) 3      ड) 7 

 

३) गांजाचे रासायलनक सूत्र कोणते?  

अ) 𝐹𝑒2𝑂3. 𝐻2𝑂      ब) 𝐹𝑒𝑂.𝐻2𝑂      क) 𝐹𝑒𝐶𝑙3. 𝐻2𝑂       ड) FeO3. 𝐻20 

 

४) 1 kwh = ______________ 

अ) 36 × 106𝐽      ब) 3.6 × 106𝐽      क) 3.6 × 109𝐽       ड) 36 × 109𝐽 

 

५) चांद्रानांतरची दसुरी जवळची खगोललय वस्तू म्हणजे___________.  

अ) गुरु         ब) शलन       क) नेपच्यून        ड) मांगळ  
 

प्र.२ खालील प्रश् न सोडवा. (कोणतहेी पाच)  १० 

१) ध्रुवीय प्रदशेाच्या अभ्यासासाठी भूलस्थर उपग्रह का उपयोगी पडत नाहीत?   

२) उत्पे्ररक म्हणज ेकाय? उत्पे्ररकाांच्या उपयोगासाठी घडवून आणलेली कोणतीही एक अलभदिया ललहा.   

३) कारणे द्या - सोडीयम हा कायम रॉकेलमध्ये ठेवतात.    

४) फरक स्पष्ट करा- अांतगोल बभांग व बलहगोल बभांग   

५) जर काचचेा लनरपेक्ष अपवतानाांक 
3

2
 असला व पाण्याचा 

4

3
 असला तर काचचेा पाण्याचा सांदभाातील अपवतानाांक 

दकती?  

 

६) खालील रासायलनक अलभदिया उष्माग्राही आहते का उष्मादायी आहते त ेओळखा.  

i) HCI + NaOH  NaCI + 𝐻2O + उष्णता  

ii) n((𝐻2𝐶 = 𝐶𝐻2)  (𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻2)n 

iii) CaO + 𝐻2𝑂  Ca(𝑂𝐻)2 + उष्णता 

vi) 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) 
∆


 Ca𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2 

 

७) आधुलनक आवतासारणीत हायड्रोजनला कोठे ठेवावे असे तुम्हाला वाटते? हलॅोजनच्या गण 17 मध्ये की अल्क धातूांच्या 

गण 1 मध्ये?  

 

 

 

 

लवषय – लवज्ञान व तांत्रज्ञान भाग - १ 

Set - I 

Marks: 40 

Time:  2 Hrs. 



प्र.३ खालील प्रश् न सोडवा. (कोणतहेी पाच)  १५ 

१) गुरुत्व बलाचे सूत्र लसद् ध करा व गुरुत्वाकषाणाचा लनयम ललहा.   

२) लनयम / लसद् धाांत स्पष्ट करून ललहा.  

न्यूलँड्जच्या अष्टकाच्या लनयमाच्या त्रुटी.  
 

३) क्षरण म्हणजे काय? ही कोणत्या प्रकारची रासायलनक अलभदिया आह?े ही दिया टाळण्यासाठी कोणती उपाययोजना 

करावी? 
 

४) रटपा ललहा – आधुलनक आवतासारणीची रचना    

५) अधातूचे भौलतक गुणधमा ललहा.  

६) मुक्ट् तीवेग म्हणजे काय? पृथ्वीचा मुक्ट् तीवेग दकती आह?े   

७) 𝐶6𝐻14 ह ेरेणूसूत्र असलेली सवा सांभाव्य रचनासूत्रे काढा. या सवा समघटकाांना नावे द्या. नावे दतेाना आलेल्या 

अडचणी कोणत्या?  
 

प्र.४ खालीलपकैी कोणताही एक प्रश् न ललहा.  ५ 

१) खालील ददलेल्या पररच्छेद वाचून त्या खालील प्रश् नाांची उत् तरे ललहा.   

 मायकेल फॅरेड े (1791 – 1867) प्रयोगशील वैज्ञालनक होते. त्याांच े अलधकृत लशक्षण झाले नव्हत.े एका बुक 

बाईंबडांगच्या दकुानात लहानसा मायकेल कामाला लागला. तेथील पुस्तके वाचता वाचता त्याला लवज्ञानाची गोडी 

लागली. लांडनच्या रॉयल इलन्स्टट्यूट मधील हांफे्र डवे्ही याांनी त्याला प्रयोगशाळा सहाय् यक म्हणून नेमले. तेथेच त्याांनी 

लवद्युतचुांबकीय प्रवतानाच ेलनयम शोधून काढले. दकत्यके लवद्यापीठाांनी त्याांना मानद पदवी दऊे केली, परांतु फॅरेड ेयाांनी 

असे सन्मान नाकारले. 

 

 i) मायकेल फॅरेड ेचा जन् म कोणत्या साली झाला? 

ii) लहान असताना कोणत्या दकुानात कामाला लागला?  

iii) लांडनच्या कोणत्या इलन्स्टट्यूटमध्ये त्याांना प्रयोगशाळा सहाय् यक म्हणून नेमले?  

vi) लवद्यापीठाांनी त्याांना कोणती पदवी दऊे केली?  

v) कोणते लनयम शोधून काढले?  

 

२) लवद्युत जलनत्र (प्रत्यावती): रचना वा काया आकृतीसह स्पष्ट करा.   
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