
प्र.१ अ) खालील प्रश् न सोडवा. ५ 

१) पहिला कृहिम उपग्रि____________िा रहियाने 1857 साली अवकािात पाठहवला.   

२) िवेतील ओलावा ककिं वा दमटपणा यालाच___________म्िणतात.   

३) नावे हलिा - असे उपकरण जयािंचा उपयोग जीवाण िंचे हनरीक्षण करण्यासाठी िोतो.   

४) प ढील हवधान च क की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा - हवद्य तधारेचे SI एकक कूलोम आि.े   

५) प ढील अहिक्रिया पूणण कारा - 2𝐾𝑂𝐻(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) ________+________  

प्र.१ ब) क्रदलले्या पयाणयािंपकैी योग्य पयाणय हनवडून खालील हवधान पणूण करा.   ५ 

१) ग रुत्व हस्िरािंकाचे SI एकक_____________आि.े  

अ) 𝑁𝑚2/𝑘𝑔2        ब) 𝑁𝑘𝑔2/𝑚2      क) 𝑚/𝑠2      ड) 𝑁𝑚2/𝑘𝑔 

 

२) अल्क धातूिंच्या बाह्यतम कवचातील इलेक्ट्रॉनची सिंख्या__________आि.े  

अ) 1       ब)  2       क) 3        ड) 7 

 

३) 50 cm नािीय अिंतर असलले्या बहिवणि भििंगाची िक्ट् ती__________असते.  

अ) 2 D         ब) 0.2 D       क) 50 D         ड) 0.5 D 

 

४) कृहिम उपग्रिातून अवकािात जाणारा सवणप्रिम मानव िा रहियाचा________िोता.  

अ) ल ईस आमणस्रााँग       ब) ल ना      क) य री गागरीन      ड) न्यूटन  
 

५) स्िाय रुप ईिेनॉइक अ ॅहसडला__________ म्िणतात.  

अ) ड्राय अ ॅसेटटक अ ॅहसड       ब) हहिनेगार      क) ग्लेहिअल अ ॅसेटटक अ ॅहसड     ड) अ ॅसेटटक अ ॅहसड  

 

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

१) कारणे द्या. – हसल्हिर ब्रोमाइड तसेच हसल्हिर नायरेड ि ेगडद तपक्रकरी रिंगाच्या बाटलीत व सूयणप्रकािापासून 

दरू साठवतात.  

 

२) फरक स्पष्ट करा. – वािक व हवसिंवािक   

३) दरूदहृष्टता दोषाची दोन सिंिाव्य कारणे सािंगा.   

४) टटप हलिा. – सिंहमश्रीकरण:   

५) हमिेन रेणूची रेषा सिंरचना व इलेक्ट्रॉन-टठपक रचना दाखवा.    

६) ि हस्िर उपग्रिाचे उपयोग हलिा.   

७) जर पृथ्वीचे वस्तूमान द प् पट असते व हिजया अधी असती तर g चे मूल्य क्रकती असते.  

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

१) केप्लरचे तीन हनयम हलहून त्याम ळे न्यूटनला आपला ग रुत्वाकषणणाचा हसद धािंत मािंडण्यात किी मदत झाली?   

२) १) हतसर् या आवताणतील मूलद्रव्ये पािा. त्यािंचे धातू व अधातूिंमध्ये वगीकरण करा.  

२) धातू आवतणसारणीच्या कोणत्या बाजूला आिते? डाव्या की उजव्या?  

३) त म्िाला अधातू आवतणसारणीच्या कोणत्या बाजूला आढळतात?   

 

३) च िंबकीय बलरेषािंची वैहिष्ट्ये हलिा.     

४) 15 cm नािीय अिंतर असणार् या बहिवणि भििंगापासनू 10 cm अिंतरावरील वस्तूची प्रहतमा कोठे हमळेल? हतचे 

स्वरुप स्पष्ट करा.  

 

५) ग णधमण हलिा :- आयहनक सिंय गे.   

६) प्रोपेनच्या क्ट्लोरीनीिवन अहिक्रियेत एका िायड्रोजन अणूच्या प्रहतयोजनाने दोन समघटक उत्पाक्रदते  

 

हवषय – हवज्ञान व तिंिज्ञान िाग – १ 

Set - II 

Marks: 40 

Time:  2 Hrs. 



हमळतात; त्यािंची रचनासूिे हलहून त्यािंना आय् यू पॅक नाव ेद्या.  

७) त मच्या मोबाईलमध्ये हसग् नल कोठून येतो? मोबाईल मनोर् यामध्ये तो कोठून यतेो? दरूहचिवाणीचे कायणिम 

त मच्या TV मध्ये कसे यतेात? त म्िी वृत् तपिामध्ये आपल्या दिेावरील मान्स नच्या ढगािंची हस्िती दाखवणारी 

हचिे पाहिले असतील. ती किी हमळवली जातात?  

 

प्र.४ खालीलपकैी कोणतािी एक प्रश् न हलिा.  ५ 

१) जयूल, जेम्स प्रेस्कॉट (1818 – 1889), पदािाणच्या सकू्ष्म कणाची गहतज ऊजाण उष्ट्णतेच्या स्वरुपात बािरे पडते, 

तसेच हनरहनराळ्या ऊजचेे एका स्वरुपातून द सर् या स्वरुपात रुपािंतरण िोते ि ेत्यािंनी प्रिम दाखवून क्रदले. 

उष्ट्णता स्वरुपाती ऊजेच्या रुपािंतरणातून प ढे िमोडायनॅहमक्ट्स या हवज्ञानिाखेचा पहिला हसद धािंत प्राप् त िोतो. 

ऊजेच्या मोजमापासाठीच्या एककाला जयूल (J) िी सिंज्ञा दणे्यात आली आि.े  

i) पदािाणच्या स क्ष्म कणाची गहतज ऊजाण किाच्या स्वरुपात बािरे पडते? 

ii) जयूल यािंनी ऊजेचे कोणते रुपािंतरण प्रिम दाखवून क्रदले?  

iii) हवज्ञान िाखेचा पहिला हसद धािंत कोणता?  

vi) ऊजाण मोजमापासाठीचे एकक हलिा. 

v) जयूल कोणत्या हचन्िाने क्रदिणहवतात?   

 

२) रासायहनक समीकरणाचे लखेन कसे केले जाते?   

 

Administrator
Typewritten Text

Administrator
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Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text
*This question paper is for practice purpose only.




