
प्र.१ अ) खालील प्रश् न सोडवा. ५ 

१) ________हा स्थिराांक असून त्यास वैस्श् वक गुरुत् वीय स्थिराांक म्हणतात.   

२) वणणनावरुन मूलद्रव्याचे नाव स्लहा :- स्नस्रिय वायू मूलद्रव्ये:    

३) पुढील अस्िक्रियेकरता सांतुस्लत रासायस्नक समीकरण स्लहा.  

कॅस्शिअम क्लोराइड + सश्यूररक अ ॅस्सड  कॅस्शिअम सशफेट + हायड्रोजन क्लोराइड  
 

४) खालील स्वधाने चुक की बरोबर ते सकारण थपष्ट करा- 4 °C ला पाण्याचे आकारमान सवाणत जाथत असते.    

५) सांयुक् त सूक्ष्मदिीचा उपयोग साांगा.   

प्र.१ ब) क्रदलशेया पयाणयाांपकैी योग्य पयाणय स्नवडून खालील स्वधान ेपणूण करा.  ५ 

१) ________हा अस्तिय क्षरणकारी तसेच वाफाळणारा द्रव आह.े  

अ) अशक       ब) प्लॅरटनम     क) नायट्रीक आम्ल      ड) आम्लराज  
 

२) वनथपतीजन्य तेलाांचे स्नकेल उत्पे्ररक वापरुन ___________ करतात.  

अ) थफटीकीिवन     ब) साांद्रीिवन     क) हायड्रोजनीिवन     ड) बारपीिवन  
 

३) क्रदिादिणक उपग्रह_____________या उांचीवरील कक्षाांमध्ये भ्रमण करतात.  

अ) 35780 km     ब) 20200 km     क) 30200 km     ड) 35880 km  

 

४) स्वद्युतप्रिाराचे SI पद् धतीत__________ह ेएकक आह.े  

अ) व्होशट        ब) कूलोम      क) ओहम         ड) अ ॅस्म्पअर  

 

५) चांद्राचे गुरुत् वीय बल ह ेपृथ्वीच्या गुरुत्वीय बलाच्या एक________असते.  

अ) पाचपट       ब) स्तप् पट        क) षष्ाांि       ड) दपु् पट  
 

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

१) अवकािातील कचरा म्हणज ेकाय? त्याच ेव्यवथिापन कसे करता येईल?   

२) फरक थपष्ट करा. – सांतृप् त व असांतृप् त हायड्रोकाबणन  

३) चुांबकीय स्वलगीकरण – नामस्नदसे्ित आकृती काढा.   

४) एक वथतू भिांगापासून 60 cm अांतरावर ठेवली असता स्तची प्रस्तमा भिांगाच्या समोरच 20 cm अांतरावर पडते 

भिांगाचे नािीय अांतर क्रकती असेल? भिांग अपसारी आह ेकी अस्िसारी आह?े  

 

५) िांड प्रदिेात स्हवाळ्यात पाण्याचे नळ फुटतात - िास्त्रीय कारणे द्या.   

६) फरक थपष्ट करा :- ऑस्क्सडीकरण व क्षपण   

७)  व्याख्या स्लहा :- (i) खस्नजे  (ii) धातुके.  

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

१) मानवी डोळ्यातील बुबुळाच ेआस्ण भिांगाला जोडलेशया थ नायूचे कायण काय आह?े  

२)  न्यूटनचे गतीस्वषयक असणारे तीन स्नयम कोणते?   

३) िांड प्रदिेात जलीय वनथपती व जलचर याांना भजांवत ठेवण्यात पाण्याच्या असांगत आचरणाची िूस्मका थपष्ट करा.   

४) एका 16  स्वद्यतुरोधाला एक घटक जोडला असनू त्यामळेु त्यातून वाहणार् या स्वद्युतधारेमुळे स्वद्युतरोधात प्रस्त  

 

स्वषय – स्वज्ञान व तांत्रज्ञान िाग – १ 

Set - III  

Marks: 40 

Time:  2 Hrs. 



सेकां दास 225 J इतकी उरणता स्नमाणण होत आह.े स्वद्यतु रोधास क्रकती स्विवाांतर लावले ते काढा.  

५) ‘A’ या पदािाणची खळ (paste) तुमच्या घराचे छत सुिोस्ित करण्यासाठी वापरली तर....... 

i) A या पदािाणचे नाव व त्याचे सूत्र स्लहा.  

ii) A या पदािाणची पाण्याबरोबर अस्िक्रिया केली त्या अस्िक्रियेचे समीकरण स्लहा. या अस्िक्रियेत स्मळणार् या 

उत् पाक्रदताचे नाव (B) स्लहा.  

iii) ‘B’ चा उपयोग कोठे व कसा केला जातो?  

 

६) मेंडलेीव्हच्या आवतीसारणीचे गुण स्लहा.   

७) इांद्रधनुरय ही स्नसगाणतील सुांदर घटना स्वस्वध नैसर्गणक घटनाांचे एकत्रीकरण आह.े इांद्रधनुरय ह ेप्रकािाचे अपथकरण, 

अपवतणन आस्ण आांतररक परावतणन या तीनही घटनाांचा एकस्त्रत पररणाम आह.े प्रामुख्याने पाऊस पडून गेशयानांतर 

आकािात इांद्रधनुरय क्रदसते. पाण्याचे अगदी लहान िेंब छोट्या स्प्रझमप्रमाण ेकायण करतात. जेव्हा वातावरणातील 

पाण्याच्या िेंब सुयणप्रकािाचे अपवतणन व अपथकरण घडवून आणतात. नांतर िेंबाच्या आतमध्ये आांतररक परावतणन 

होते आस्ण िेवटी िेंबाबाहरे येताना त्याचे पुन्हा अपवतणन होते. या सवण नसैर्गणक घटनाांचा एकस्त्रत पररणाम सप्तरांगी 

इांद्रधनुरयाच्या थवरुपात पाहावयास स्मळतो.   

i) इांद्रधनुरय कोणत्या तीन घटनाांचा समावेि आह?े 

ii) सूयणप्रकािाचे अपवतणन व अपथकरण कसे घडते?  

iii) इांद्रधनुरय कसे तयार होत?े  

 

प्र.४ खालीलपकैी कोणताही एक प्रश् न सोडवा.  ५ 

१) आकृतीचे स्नरीक्षण करुन स्वचारलेशया प्रश् नाांची उत् तरे स्लहा.   

 

 

 

 i) मोठ्या परीक्षानळीतून फसफसून येणारा वायू कोणता आह?े   

 ii) लहान परीक्षानळीत चुन्याच्या स्नवळीत बुडबुड ेका यतेात?   

 iii) चुन्याच्या स्नवळीच्या रांगात काय बदल होतो? सांबांस्धत अस्िक्रिया स्लहा.   

 iv) इिेनॉइक अ ॅस्सडमध्ये सोडीअम धातू टाकला तर कोणती अस्िक्रिया होईल ते थपष्ट करा.   

 v) दोन परीक्षानळ्याांमध्ये दोन रांगहीन द्रव असून त्यातील एक इिेनॉल तर दसुरा इिनेॉइक अ ॅस्सड आह.े कोणत्या 

परीक्षा नळीत कोणता पदािण आह ेह ेठरस्वण्यासाठी कोणती रासायस्नक परीक्षा कराल? ते अस्िक्रिया स्लहून थपष्ट 

करा.  

 

२)                                                                                                                     चौकटीतील प्रश् नाांच्या आधारे आपली उत् तरे स्लहा.  
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