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1. सदर ��पेढी ही १००% अ�ास�मावर तयार कर�ात आली आहे.
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�� नपेढी
�व�ान आ�ण तं��ान भाग 1

�� 1 ला (A) : खालील ��ांसाठी ब�पया�यी उ�रांतील अचूक पया�य �नवडा.   (��ेक� 1 गुण)
1) एखा�ा व�ू�ा वेगा�ा प�रमाणात �क� वा गती�ा �दशेत बदल घडवून आण�ासाठी �ावर ..... �यु� होणे

आव�क असते.

अ) बल ब) जड� क) संवेग ड)  गती

2) ता�ाभोवती प�र�मण करणा�ा �हाची क�ा ..... असते.

अ) वतु�ळाकार ब) सरळ रेषेत क) नाभी �ब� दू�ा �दशेने ड)  लंबवतु�ळाकार

3) सूया�ची प�र�मा करणा�ा �हा�ा आवत�कालाचा वग� हा �हा�ा सूया�पासून�ा सरासरी अंतरा�ा .....

समानुपाती असतो.

अ) वगा�ला ब)  वग�मुळाला क)  घनाला ड)  घनमूळाला

4) दोन व�ूंमधील गु��ीय बल हे �ा व�ूं�ा व�ुमाना�ा गुणाकाराशी समानुपाती आ�ण �ा व�ू मधील

अंतरा�ा ..... असते.

अ) वगा�शी ��ानुपाती ब)  वगा�शी समानुपाती

क) घनाशी ��ानुपाती ड)  वग�मुळाशी ��ानुपाती

5) वै��क गु��ीय ��रांक (G) चे मू� SI एकक �णालीत ..... आहे

अ) 6.673 x 10-11 Nm2/kg2 ब)  6.673 x 1011 Nm/kg

क) 9.673 x 10-11 Nm/kg ड)  9.673 x 10-11 Nm2/kg2

6) .... हे �नसगा�तील इतर बलां�ा तुलनेत अ�ंत �ीण असते.

अ) गु��ाकष�णाचे बल ब) �व�ुत चुंबक�य बल क) अणुक� �क�य बल ड)  आंतर रै� वीय बल

7) पृ�ीचे गु�� �रण (g) चे मू� ....

अ) ��वांवर सवा�त जा� असते. ब)  �वषुववृ�ावर सवा�त जा� असते.

क) पृ�ी�ा पृ�भागावर सव�� सारखे असते. ड)  ��वांवर सवा�त कमी असते.

8) �वषुववृ�ावर गु�� �रण (g) चे मू� .... असते.

अ) 9.78 m/s2 ब)  9.832 m/s2 क) 9.8 m/s2 ड) 6.67 m/s2

9) व�ूचे मु� पतन हे केवळ .... श� आहे

अ) हवेत ब) �नवा�तात क) पृ�ी�ा पृ�भागावर ड)  यापैक� नाही

10) कोण�ाही व�ुचे चं�ावरील वजन पृ�ीवरील वजना�ा जवळजवळ .... आहे.

अ) ब) क) ड)1
6

1
8

1
2

2
6

11) पृ�ीवरील 60 N वजना�ा ���चे चं�ावरील वजन साधारण ..... असेल.

अ) 360N ब) 60N क) 6N ड) 10N

12) � यूटन यांनी गतीचे �नयम, गतीची समीकरणे व गु��ाकष�णाचा �स�ांत आप�ा …… नामक पु�कात मांडला.

अ) ओ�रजीन ऑफ � पेसीज  ब) �����पया क) कॅल� युलस ड) �ॅ��टी

13) �हां� या गतीचे �नयम ………………………  यांनी शोधून काढले.

अ) सर आयझॅक � यूटन  ब) टायको �ाहे क) योहानेस केपलर ड) हे� री कॅवे��श
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14) डोबेरायनरने….............. �नयम मांडला .

अ) आवत� ब) आधु�नक आवत� क) ��कांचा ड) अ�कांचा

15) �ूलँ�स�ा अ�कांचा �नयम ........ पय�त लागू होतो.

अ) ऑ��जन ब) कॅि�शअम क) कोबा� ड) पोटॅ�शअम

16) सारखे गुणधम� असलेली X  व  Y ही मूल��े �ूलँडसचा अ�क �नयम पाळतात. या मूल��ा दर�ान कमीत

कमी व जा�ीत जा� ..... मूल��े असू शकतात.

अ) 6 व 8 ब)   7 व 15 क) 8 व 14 ड) 6 व 13

17) म�डे�ल��ावेळी ........ मूल��े �ात होती.

अ)  56             ब) 65 क) 63 ड) 118

18) म�डेली��ा आवत�सारणीत एका-�स�लकॉनला नंतर ......... हे नाव दे�ात आले.

अ) �ँ�डअम ब) गॅ�लअम क) जम��नअम ड)  थो�रयम

19) आधु�नक आवत�सारणीत गण व आवत� यांची सं�ा अनु�मे…...... व…......अशी आहे .

अ) 16, 7 ब) 6, 16 क) 18, 7 ड) 18, 6

20) दुस�ा आवता�तील मूल��ांची बा�तम क�ा ....... आहे.

अ)  K ब)  L क)   M ड)   N

21) गण १ व २ �मळून ...... खंड बनतो.

अ) s             ब)  p क)   d            ड)    f

22) खालीलपैक� कोण�ा अणुअंकाची जोडी एकाच गणात अस�ाचे दश�वते ?

अ) 11, 19        ब) 6, 12 क) 4, 16 ड)  8, 17

23) खालीलपैक� कोण�ा मूल��ाची इले��ॉन गमाव�ाची �वृ�ी सवा�त जा� आहे ?

अ) Mg            ब)  Na क)  Al ड) Cl

24) खालीलपैक� सवा�त मो�ा आकारमानाचे मुल�� कोणते ?

अ)  Na ब)  Mg क)   K ड)  Ca

25) �दले�ा मूल��ांचा �ां�ा धातु गुणधमा�नुसार यो� उतरता �म �नवडा.

Na, Si, Cl, Mg, Al

अ) Cl>Si>Al>Mg>Na ब) Na>Mg>Al>Si>Cl

क) Na>Al>Mg>Cl>Si                         ड) Al>Na>Si>Ca>Mg

26) आवत�सारणीत व�न खाली जाताना खालीलपैक� काय वाढत जात नाही ?

अ) अणु���ा ब) धातू गुणधम� क) संयुजा ड) कवच सं�ा

27) आवता�त डावीकडून उजवीकडे जाताना अणु आकारमान .........

अ) वाढत जाते. ब)  कमी होत जाते.

क) सु�वातीस कमी होत जाऊन नंतर वाढत जाते. ड) तेवढेच राहते.

28) खालीलपैक� आधु�नक आवत�सारणीबाबत अचूक �वधान कोणते ?

अ) 18 आड�ा ओळ�ना आवत� �णतात. ब) 7 उ�ा �ंभांना गण �णतात.

क) 18 उ�ा �ंभांना गण �णतात.           ड) 7 आड�ा ओळ�ना गण �णतात.
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29) डी - खंडातील मूल��ांना ......मुल��े �णतात.

अ) सं�ामक ब) धातुस�श क) �सामा�  ड) आंतर सं�मक

30) अणूचे आकारमान �ा�ा ...... ने दश�वतात

अ) अणुअंकाने ब) ���ेने क) कवचसं�ेने ड) अणुव�ुमानाने

31) अणुक� �क व बा�तम कवच यामधील अंतर �णजे .....होय.

अ)अणु���ा ब) अणु�ास क)अणुव�ुमान ड) अणुआकारमान

32) अणु���ा ...... या एककात मोजतात.

अ) नॅनोमीटर ब) �पकोमीटर क) माय�ोमीटर  ड) �म�लमीटर

33) मूल��ाची धनायन बन�ाची �वृ�ी �णजे मूल��ाचा .... गुणधम� होय.

अ) अधातू गुणधम� ब) आ�ारी गुणधम�  क) धातू गुणधम� ड) आ� गुणधम�

34) .... हे हॅलोजन कुलातील �व मूल�� आहे.

अ) ��ूओरीन ब) �ोरीन  क) �ोमीन  ड) आयोडीन

35) गणात व�न खाली जाताना अणु���ा ........

अ) वाढत जाते ब) कमी होत जाते क) तेवढीच राहते ड) काहीच बदल होत नाही

36) मूल��ाची ऋणायन बन�ाची �वृ�ी �णजे मूल��ाचा ..... गुणधम� होय.

अ) अधातू गुणधम� ब) आ�ारी गुणधम�  क) धातू गुणधम� ड) आ� गुणधम�

37) शू� गणांतील मूल��ांना .....�णतात.

अ) अ� धातू ब) अ�धम� मृदा धातु क) हॅलोजन ड) राजवायू

38) रासाय�नक सू�ांचा वापर क�न अ�भ��ये�ा सं��� �पाला...... �णतात.

अ) रासाय�नक बदल ब) रासाय�नक सं�ा क) रासाय�नक समीकरण ड) रासाय�नक अ�भ��या

39) आयनांवरील धन �भार जे�ा वाढतो �क� वा ऋण �भार कमी होतो ते�ा �ाला........ �णतात.

अ) �पण ब) �रण क) ऑ��डीकरण ड) अपघटन

40) �ा रासाय�नक अ�भ��येत एकाच अ�भ��याकारकांपासून दोन �क� वा अ�धक उ�ा�दते �मळतात �ा

अ�भ��येला ..... �णतात.

अ) अपघटन अ�भ��या ब) संयोग अ�भ��या क) �व�ापन अ�भ��या ड) दुहेरी �व�ापन अ�भ��या

41) ........ रासाय�नक समीकरणा�ा उज�ा बाजूला �ल�हतात.

अ) उ�ा�दते ब) अ�भ��या कारके क) मूल��े ड) उ�ेरके

42) ZnSO4 �ा जलीय �ावणात BaCl2 चे जलीय �ावण �मसळले हे ........ अ�भ��येचे उदाहरण आहे.

अ) �व�ापन ब) दुहेरी �व�ापन क) रेडॉ� ड) �पण

43) �व�ुत श��चे एकक ..........आहे.

अ) �ो� ब) वॅट क) �ूल ड) ॲ��अर

44) वीजयु� तार व तट� तारांम�े..........इतके �वभवांतर असते.

अ) 110V ब) 202V क) 201V ड) 220V

45) �व�ुत �द�ाम�े..........धातुचे कंुडल असते.

अ) तांबे ब) टंग�न क) ॲ�ु�म�नअम  ड) लोखंड
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46) वीज �बलात वीज वापर..........म�े देतात.

अ) �कलोवॅट ब) �ुल क) �ो� ड) यु�नट

47) ��ावत� �व�ुत धारेची वारंवा�रता........इतक� असते.

अ) 20Hz. ब) 50Hz. क) 25Hz. ड) 75Hz.

48) ह�ी घरातील �व�ुत धारा अचानक वाढ�ास ती बंद कर�ासाठी ......कळ बस�वतात.

अ) MCA ब) MCC क) MCD ड) MCB

49) .......या �म�धातू�ा कंुतलाचा उपयोग �वजे�ा शेगडीत �व�ुतरोध �णून करतात.

अ) �ेनलेस ��ल ब) नाय�ोम क) तांबे ड) �ांझ

50) उज�ा हाता�ा अंग�ा�ा �नयमाला .......चा �नयम असेही �णतात.

अ) �ुटनचा गती�वषयक �नयम ब) �ुलँ�सचा अ�काचा �नयम

क) म�डे�चा आवत� �नयम ड) मॅ�वेल चा बूच-�ू

51) �व�ुतीय मापन कर�ासाठी.......याचा वापर करतात.

अ) थम��मटर ब) गॅ��ॅनो�मटर क) �ो��मटर ड) �व�ुत�मटर

52) खालीलपैक� �व�ुतचुंबक�य �वत�नाचे �नयम........या शा��ाने शोधून काढले.

अ) �ूटन ब) के�र क) म�डे�ल� ड) मायकेल फॅरॅडे

53) चुंबक�य �े�ा�ा ती�ते�ा एककाला ………… संबोधले जाते.

अ) � हो� ट ब) फॅरेडे क) � यूटन ड) ओर�ेड

54) खालीलपैक� कोण�ा पदाथा�ला उ�ता �दली असता ते आकंुचन पावते?

अ) कोमट पाणी ब) बफ� क) लोखंड ड) पारा

55) जर दाब वाढला तर �ा पदाथा�चा �वनांक ---------------

अ)बदलत नाही ब) कमी होतो क) वाढतो ड) ��र राहतो

56) हवेतील पा�ा�ा वाफेचे �माण .............. या राशी�ा सहा�ाने मोजले जाते.

अ) सापे� आ��ता ब) दव�ब� दू क) �नरपे� आ��ता ड) यापैक� नाही

57) हवेतील दमटपणा �क� वा कोरडेपणा ............. वर अवलंबून नसते.

अ) हवेम�े असणारे बा�ाचे �माण ब) हवा संपृ� कर�ासाठी लागणारे बा�

क) हवेचे तापमान ड) हवेचे आकारमान

58) हवेतील बा�ाचे संघनन होऊन .................

अ) धुके तयार होते. ब) �हमवषा� होते क) पाऊस पडतो ड) ब आ�ण क

59) पा�ाचे तापमान 4°C पे�ा कमी झा�ास �तचे आकारमान ...........

अ) कमी होते ब) वाढते क) ��र राहते. ड) यापैक� नाही

60) थंड �देशात जलीय �ाणी 4°C तापमानास �जवंत रा� शकतात कारण

अ) पा�ावर तरंगणारे बफ�  �वसंवाहक असते.

ब) बफा�खालील पा�ाची उ�ता वातावरणात जाऊ शकत नाही.

क)पा�ा�ा असंगत आचरणामुळे

ड) वरील सव� पया�य बरोबर.
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61) खालीलपैक� .............. या धातूची �व�श� उ�ाधारकता सवा�त जा� आहे.

अ) तांबे ब) चांदी क) लोखंड ड) पारा

62) �कसले�ा गो�ापासून परत बफा�चा गोळा बनवतात हे ........... चे उदाहरण आहे.

अ) �वण ब) संघनन क) पुन�ह� मायन ड) गोठण

63) �व�श� उ�ाधारकतेचे SI मापन प�तीतील एकक .......... आहे.

अ) KCal ब) Cal क) Cal/g°C ड) J/Kg°C

64) पा�ा�ा असंगत आचरणाचा अ�ास कर�ासाठी ............. याचा उपयोग करतात.

अ) कॅलरीमापी ब) �ुलचे उपकरण क) होपचे उपकरण ड) थमा�स �ा�

65) 1 Kg पा�ाचे तापमान 14.5 °C ने 15.5 °C पय�त वाढव�ासाठी ......... उ�ता लागते.

अ) 4180 �ूल ब) 1 �कलो�ूल क) कॅलरी ड) 4180 कॅलरी

66) शेजारील �योगात ……………. गुणधमा�मूळे पे�ील वाकलेली भासते.

अ) �काशाचे  अपवत�न

ब) �काशाचे अप�रण

क) आंत�रक परावत�न

ड) �काशाचे परावत�न

67) खालील आकृतीत आपाती कोन ∠ i =40,  तर �नग�त  कोन  ∠ e =... ?

अ) 50               ब) 40            क) 60             ड ) 90

68) एक �काश �करण काचे�ा �चपे�ा पृ�भागाशी 40 अंशाचा कोन करत असेल, तर �ाचा आपाती कोन

---------- अंश असेल.

अ) 50               ब) 40            क) 60             ड) 90

69) सूय� ���तजा�ा थोडा खाली असताना देखील आप�ाला �दसतो. याचे कारण ---------

अ) �काशाचे  अपवत�न    ब) �काशाचे अप�रण    क) आंत�रक परावत�न      ड)  �काशाचे परावत�न

70) …………… हे अपवत�नांकाचे एकक आहे.

अ) सेमी      ब) मी      क) अंश      ड) अपवत�नांकाला एकक नसते.

71) n = …………. या �नयमाला �ेलचा  �नयम �णतात.

अ) ब) क) ड)
𝑠𝑖𝑛 𝑟
𝑠𝑖𝑛 𝑖

𝑠𝑖𝑛 𝑟
𝑠𝑖𝑛 𝑖

𝑠𝑖𝑛 𝑒
𝑠𝑖𝑛 𝑖

𝑠𝑖𝑛 𝑖
𝑠𝑖𝑛 𝑟
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72) सुर�ा वाहतूक� करीता �व�वध रंगाचे �दवे (ब�) �स�ल �णून वापरतात. यातील तांब�ा रंगा�ा �काशाची

तरंगलांबी ----------nm असते

अ) 400 व) 500          क) 600 ड ) 700

73) हवेचा काचेचा संदभा�त असलेला अपवत�नांक अस�ास, काचेचा हवेचा संदभा�तील अपवत�नांक �कती ?2
3

अ) ब) क) ड)2
3

3
2

1
3

1
2

74) पदाथ� मा�मात �काशाचे आप�ा घटक रंगात पृथ�रण हो�ा�ा ���येस ………... �णतात.

अ) �काशाचे परावत�न  ब) �काशाचे  अपवत�न     क) �काशाचे अप�रण    ड) �काशाचे अवशोषण

75) �काश एका पारदश�क मा�मातून दुस�ा पारदश�क मा�मात जाताना �ाची माग��मणाची �दशा बदलते,

यालाच …………………….�णतात.

अ) �काशाचे परावत�न  ब) �काशाचे  अपवत�न     क) �काशाचे अप�रण    ड) �काशाचे अवशोषण

76) �भ� गातून जाताना �काश  �करणाचे ____ अपवत�न होते.

(अ) एकदा (ब) दोनदा (क) तीनदा (ड) होतच नाही

77) �काश �करण �भ� गा�ा �ब� दूतून जाताना �वच�लत होत नाही ही अशा मु� अ�रावरील �ब� दूला �भ� गाचे-------

�णतात.

(अ) व�ता क� � (ब) �काशीय क� � (क) मु� नाभी (ड) अ�यी �ब� दू

78) -------- एखादी व�ू ठेवली असता ब�हग�ल �भ� गातून �मळणारी ��तमा हे आभासी ��पाची असते.

(अ) अनंत अंतरावर (ब) 2F1 येथे

(क) नाभी F1 वर (ड) नाभी F1 व �काशीय म� O यां�ा दर�ान

79) ब�हग�ल �भ� गा �ा 2F1 वर एखादी व�ू ठेवली असता �तची ��तमा ------- वर भेटते.

(अ) F1 वर    (ब)2F2 वर (क)2F1 �ा पलीकडे (ड) व�ू �भ� गा�ा �ा बाजूस आहे �ाच बाजूस

80) मु� अ�ाला समांतर असणारी सव� अंतरे------- पासून मोजतात.

(अ) �काशीय म� (ब) व�ता क� � (क) मु� नाभी (ड) अनंत अंतराव�न

81) बुबुळा�ा म�भागी बदल�ा �ासाचे एक छोटेसे �छ� असते �ालाच डो�ाची---- �णतात

(अ) ने� चेता (ब) पारपटल (क) ����ब�ब (ड) बा�ली

82) �नरोगी मानवी डो�ासाठी �नकट �ब� दू डो�ापासून------- अंतरावर असतो

(अ) 2.1cm (ब) 2.5cm (क) 25cm (ड) 5cm

83) ------ �भ� ग नेहमी आभासी व खुपच छोटी ��तमा तयार करतात.

(अ) समतली ब�हव�� (ब) ��ब�हव�� (क) ��अंतव�� (ड) ��नाभीय

84) डो�ातील �ायू �शथील असताना �नरोगी डो�ा करता डो�ा�ा �भ� गाचे नाभीय अंतर सुमारे ___ एवढे

असते.

(अ) 2 cm (ब) 2.5cm (क) 25cm (ड) 5cm

85) एका �व�श� काचे�ा �भ� गासाठीचा f = 0.5 आहे. एवढीच मा�हती एका �व�ा�ा�ला दे�ात आली आहे,

�ाव�न �ाला �दलेले �भ� ग कोण�ा �कारचे आहे हे शोधून �भ� गाची श�� काढायची आहे तर �ाचे उ�र ____

असेल.

(अ) श��: +2 डायॉ�र ; ब�हव�� �भ� ग (ब) श��: +1 डायॉ�र ; अंतव�� �भ� ग
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(क) श��: -0.5 डायॉ�र ; अंतव�� �भ� ग (ड) श��: -0.25 डायॉ�र ; ब�हव�� �भ� ग

86) �नकट���ता या दोषांम�े मानवी डोळा -------

(अ) जवळ�ा व�ू �व��तपणे पा� शकत नाही.

(ब) दूर�ा व�ू ��पणे पा� शकत नाही.

(क) जवळ�ा तसेच दूर�ा व�ू ��पणे पा� शकत नाही.

(ड) जवळ�ा व�ू तसेच दूर�ा व�ू ��पणे पा� शकतो.

87) ------- लांबट झा�ाने व ने��भ� ग यांची व�ता वाढ�ामुळे ��� दूर�ा व�ू ��पणे पा� शकत नाही.

(अ) ने� गोल (ब) बा�ली (क) पापणी (ड) पारपटल

88) दूर��ीता दोषांम�े मानवी डोळा -------

(अ) दूर�ा व�ू �व��त पा� शकतो.

(ब) जवळ�ा व�ू ��पणे पा� शकतो.

(क) जवळ�ा तसेच दूर�ा व�ू ��पणे पा� शकत नाही.

(ड) जवळ�ा व�ू तसेच दूर�ा व�ू ��पणे पा� शकतो.

89) ------------- हा दोष दूर कर�ासाठी ��नाभीय �भ� गाची आव�कता असते.

(अ) �नकट���ता (ब) दूर���ता (क) वृ����ता (ड) लघु���ता

90) साधा सू�दश��ा सा�ाने ------ पट मोठी ��तमा �मळ�वता येते.

(अ) 5 (ब) 10 (क) 20 (ड) 60

91) --------- हा कमी नाभीय अंतर असले�ा दोन ब�हग�ल �भ� ग यां�ा संयोगाने बनलेला असतो.

(अ) साधा सू�दश� (ब) संयु� सू�दश�क (क) दूरदश� (ड) खगोलीय दु�ब�ण

92) �ाँझ हे कोण�ा धातूंचे सं�म� आहे ?

अ) तांबे व कथील     ब) तांबे व ज�  क) तांबे व लोखंड  ड) लोखंड व �नकेल

93) लोखंड व �नकेल, �ो�मयम यांचे सं�म� ------------- हे आहे.

अ) �पतळ   ब) �ाँझ क) �ेनलेस �ील  ड) अमालगम

94) ------------------ हे आ�ारीधम� ऑ�ाईड आहे .

अ) CO2 ब) K2O     क) SO2 ड)  Al2O3

95) ॲलु�मनाचे �व�ुत अपघटनी �पण करताना ---------------- ॲनोड �णून वापरतात .

अ) स�र  ब) �ाफाईट  क) �ॅटीनम    ड) ॲ�ु�मनीअम

96) लोखंड हे --------------------

अ) ज�ापे�ा जा� ��याशील आहे ब) ॲ�ु�मनीअमपे�ा जा� ��याशील आहे

क) तां� यापे�ा कमी ��याशील आहे ड) ॲ�ु�म�नयमपे�ा कमी  ��याशील आहे

97) जर Zn, Fe, Al, Cu ही मूल��े �ां�ा ��याशीलते�ा चढ�ा �माने मांडली तर यो� �म पुढीलपैक�

कोणता असेल ?

अ) Cu, Fe, Zn, Al     ब) Al, Cu, Fe, Zn    क)  Zn, Al, Cu, Fe      ड)  Fe, Zn, Al, Cu

98) �पतळ�ा भां�ावर �रणामुळे �हरवट रंगाचा थर जमा होणे टाळ�ासाठी पुढीलपैक� कोणती प�त वापरतात ?

अ) �व�ुत् �वलेपन   ब) धना�ीकरण    क) क�थलीकरण   ड) सं�म�ीकरण
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99) �वल�ी टेबल प�तीत मृदा अशु�ी वेग�ा कर�ासाठी ------------ प�त वापरतात .

अ) चुंबक�य    ब) फेनतरण    क) अप�ालन    ड) गु��ीय

100) ॲ�ु�मनीअम ऑ�ाईड हे ------------- आहे .

अ) आ�धम�     ब) आ�ा�रधम�     क) उदासीन       ड) उभयधम�

101) ॲ�ु�म�नयमचा अनु�मांक ----------- असून इले��ॉन सं�पण --------------- आहे .

अ) 13, ( 2, 8, 3)     ब) 12  ( 2, 8, 2)     क) 13,  (3, 10)     ड) 12, (2, 10)

102) �झ�क ��डचे रेणुसू� -------------- आहे .

अ) ZnSO4 ब) ZnS       क) ZnCO3 ड)  ZnO

103) म�म अ�भ��याशील धातूंचे �न�ष�ण ----------- व ---------- या प�तीने करतात .

अ) भाजणे व �न�ापन   ब) भाजणे व �पण    क) �वलगीकरण व �न�ापन  ड) यापैक� नाही

104) चांदीचे �रण झा�ामुळे का�ा रंगाचा ----------- थर जमा होतो.

अ) �स�र नाय�ेट    ब) �स�र ऑ�ाईड   क) �स�र स�ाईड    ड) �स�र काब�नेट

105) लोखंड व �ीलचे �रण रोख�ासाठी ---------- ही प�त वापरतात .

अ) �व�ुत् �वलेपन   ब) धना�ीकरण    क) क�थलीकरण    ड) ज� �वलेपन

106) आ�राज तयार करताना संहत हाय�ो�ो�रक व --------- आ� �मसळतात.

अ) स� �ू�रक आ�    ब) नाय��क आ�    क) काब��नक आ�   ड) फॉ� फो�रक आ�

107) एक धातू दुस�ा धातूवर आदळ�ास आवाज �नमा�ण होतो या गुणधमा�ला ------- �णतात.

अ) सुवाहक    ब) वध �नीयता    क) नादमयता   ड) त� यता

108) ---------- हा अधातू क� तापमानाला �व अव�ेत आढळतो.

अ) � लोरीन    ब) �ोमीन    क) आयोडीन   ड) �ुओरीन

109) �व�ुत��ा आय�नक संयुगे ---------- असतात.

अ) धन�भा�रत    ब) ऋण�भा�रत    क) उदा�सन   ड) वाहक

110) ------------ हा उ�तेचा सुवाहक तर �व�ुतधारेचा दुवा�हक आहे.

अ) �ॅफाईइ     ब) �हरा    क) कोळसा   ड) आयोडीन

111) ------------ हा सवा�त कमी ��याशील धातू आहे

अ) चांदी ब) सो�डयम क) ज� ड) सोने

112) ----------- हा पदाथ� पा�ाम�े �हरवा रंग तयार करतो.

अ) CuSO4     ब) FeSO4 क) NaCl ड) वरील सव�

113) क�थल हा ------------ चा सं�म� आहे.

अ) तांबे ब) क�थल क) ज� ड) चांदी

114) सं�म�ाम�े जे�ा एक धातू पारा असतो ते�ा �ाला -------- �णतात.

अ) पारद सं�म� ब) सो�डयम अम�म क) �झ�क अम�म ड) वरील सव�

115) �ा ख�नजापासून सोयी�र आ�ण फायदेशीर �र�ा धातू �मळवतात �ांना -------- �णतात.

अ) ख�नजे ब) धातुके क) मृदा अशु�ी ड) सं�म�

116) सामा�तः काब�नी संयुगांचे उ�लनांक ........... अंश से��असपे�ा कमी अस�ाचे आढळते.

अ) 300 ब) 100 क) 200 ड) 150
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117) काब�न अणूमधील संयुजा कवचातील इले��ॉन सं�ा .........आहे.

अ) 4 ब) 5 क) 1 ड) 3

118) ऑ��जन�ा दोन अणूम�े  बंध �कार  .............

अ) दुहेरी असतो ब) �तहेरी असतो क) एकेरी असतो ड) यापैक� नाही

119) काब�नी संयुगा�ा रेणुव�ुमानाची �ा�ी ......... पय�त पसरलेली आहे.

अ)1012 ब)1014 क) 1010 ड) 1013

120) काब�न-काब�न दुहेरी बंध असले�ा असंपृ� हाय�ोकाब�न यांना ....... �णतात.

अ) अ��न ब) अ�ेन क) अ�ाइन ड) अ�ोहोल

121) �ां�ा संरचनेम�े काब�न-काब�न �तहेरी बंध असतो अशा असंपृ� हाय�ोकाब�न यांना ........ असे �णतात.

अ) अ��न ब) अ�ेन क) अ�ाइन ड) अ�ोहोल

122) �भ� रचनासू�े असणा�ा संयुगाचे रेणुसू� जे�ा एकच असते ते�ा या घटनेला .......... �णतात.

अ) रचना समघटकता ब)  �ृंखला बंधन क) समजातीय �ेणी ड) ��या�क गट

123) पुढील हाय�ोकाब�नमधील ........... वलयां�कत हाय�ोकाब�न आहे.

अ) आयसो�ुटेन ब) �ोपाइन क) बे�झीन ड) आयसो�ुटीलीन

124) समजातीय �ेणीम�े लांबी�ा चढ�ा �माने जाताना सद�ां�ा रेणुव�ुमानात ....... इतक� वाढ होत असते.

अ) 14 u ब) 15 u क) 16 u ड) 17 u

125) अ�ाइनां�ा समजातीय �ेणीसाठी सामा� रेणुसू� ......असे आहे .

अ) CnH2n ब) CnH2n + 2 क) CnH2n - 2 ड) CnH2n - 1

126) एल. पी. जी. म�े ..........हा एक �लनशील घटक असतो.

अ) �मथेन ब) इथेन क) �ोपेन ड) �ूटेन

127) इथेनॉल क� तापमानाला ......... अव�ेत असतो.

अ) �ायू ब) वायू क) �ा�ा ड) �व

128) .............ला साम�तः ��रीट �णतात.

अ) �मथेनॉल ब) इथेनॉल क) �ोपेनॉल ड) �ूटेनॉल

129) .......मुळे घर बस�ा  जगभरातील घडामोड�ची मा�हती �ा� क� शकतो.

अ) वै��क जाल ब) आंतरजाल   क) कृ��म उप�ह ड) नैस�ग�क उप�ह

130) सव��थम चं�ावर पाऊल ठेवणारी ��� ही आहे.

अ) नील आम���ॉंग ब) राकेश शमा� क) क�ना चावला       ड) सुनीता �व��

131) प�हला कृ��म उप�ह ....हा र�शयाने 1957 साली अवकाशात पाठवला.

अ) अपोलो ब) चं�यान क) �ुट�नक ड) लूना2

132) एखादे यान अंतराळात �वसासाठी पाठवायचे अस�ास ��ेपकाची गती कमीत कमी ... असणे आव�क आहे.

अ) 11.2 km/s ब) 11.6 km/s क) 13.2 km/s      ड) 1.4 m/s

133) पु�ातील COEP �ा सं�ेतील �व�ा�ा�नी एक लहान उप�ह ...... इ�ो माफ� त 2016 अवकाशात पाठवला.

अ) लूना 7 ब) अपोलो 6 क) �यंम ड) परम

134) सूय�मा�लकेतील आप�ा सवा�त जवळचा घटक हा .......... होय.

अ) चं� ब) मंगळ क) श�न ड) बुध
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�� न 1ला ब ) I. सहसंबंध ओळखा.
1) एका बोरॉन : �ँ�डअम :: एका अ�ु�म�नयम : ........

2) म�डे�ल�ची आवत�सारणी : अणुव�ुमान :: आधु�नक आवत� सारणी :........

3) गण 1 व 2 : एस खंड :: गण 13 व 18 : .....

4) गण 13 व 18 : पी खंड :: .........  : डी खंड

5) काही जागांवर दोन मूल��े : �ूलँ�स�ा अ�क �नयमातील ��टी :: सम�ा�नकांसाठी जागा : .......

6) बे�र�लअम : अ�धम� मृदा धातू ::  सो�डयम : ......

7) Cl : हॅलोजन कुल :: Ar : ......

8) आयोडीन : �ायू :: �ोमीन : .......

9) �व�ूत च�ल� : �व�ूत उज�चे यां�ीक उज�त �पांतर :: �व�ूत ज�न� : ..................

10) �े�म�ग�ा डा�ा हाताचा  �नयम : �व�ूतधारा  :: �े�म�गचा उज�ा हाताचा �नयम : ..............

11) ��ावत� �व�ूतधारा : दोलायमान आहे :: �द� �व�ूतधारा : ..........

12) बफा�चे पा�ात �पांतर होताना : तापमान ��र :: पा�ाचे वाफेत �पांतर हो�ापूव� : ...................

13) सापे� आ��ता 60% पे�ा जा� : हवा दमट :: सापे� आ��ता 60% पे�ा कमी :: ......................

14) पा�ा�ा असंगत आचरण अ�ासात होप�ा उपकरणात वर�ा तापमापीचे  तापमान : 0°C ::

खाल�ा तापमापीचे तापमान :: ..................

15) 4°C ला पा�ाची घनता जा� : पा�ाचे असंगत आचरण :: दोन बफा��ा तुक�ावर दाब �द�ास एक होणे :

..........

16) बा�नाचा �व�श� अ�कट उ�ा : J/Kg :: �व�श� उ�ाधारकता : ...................

17) : प�ह�ा मा�मा�ा संदभा�त दुस�ा मा�माचा अपवत�नांक :: : ...............
 2 

𝑛
 1

 
1 

𝑛
 2

18) हवेचा  अपवत�नांक : 1.0003 :: पा�ाचा   अपवत�नांक :  ..........................

19) ब�हग�ल �भ� ग : अ�भसारी �भ� ग :: अंतग�ल �भ� ग : ----------

20) लघु ��ी : ने� गोल लांबट :: दूर��ी : -----------

21) व�ू ब�हग�ल �भ� गा �ा 2F1 वर : समान आकाराची ��तमा 2F2 वर ::   व�ू ब�हग�ल �भ� गा �ा F1 वर :

-------

22) �नकट ���ता : अंतग�ल �भ� ग :: दूर��ीता :----------

23) साधा सू�दश�क : एक ब�हग�ल �भ� ग :: संयु� सू�दश�क : ---------

24) नाभीय अंतर : �मटर :: �भ� गाची श�� : ---------

25)

: अंतग�ल �भ� ग :: : ----
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26)

: व�ू �भ� गाजवळ असताना :: : ----

27) �पतळ : ॲ�ु�मनीअम व ज� :: �ाँझ : ----------------

28) �ेशर कुकर : धना�ीकरण : : चांदी �वले�पत चमचे : --------------

29) ॲ�ु�मनाचे  �व�ुत् अपघटनी �पण -  धना� : ------------ : : ॠणा� : �ॅफाईट अ�र

30) स�ाइड धातुके : भाजणे : : ऑ�ाईड धातुके : ----------------

31) बाॅ�ाईट : ॲ�ु�म�नयमचे धातुक : :  कॅ�सटराईट : -----------

32) धातुंचे प�े : वध�नीयता : : धातुं�ा तारा : ------------

33) �झ�क स�ाइड : भाजणे : : �झ�क काब�नेट : -------------

34) लोखंडाचे �रण : Fe2O3 : : तां�ाचे �रण : -----------

35) �हरा : �व�ुत दुवा�हक ::---------- : �व�ुत सुवाहक.

36) मऊ धातू : Na :: कठीण धातू : ------

37) अ�ु�म�नअम : ----------- : सोने :: �व�ुत दुवा�हक

38) �ाँझ : -------- :: कथील : Cu+Zn.

39) �ायू : आयोडीन :: --------- : �ोमीन

40) CH3-CH2-CHO : �ोपेन :: CH3- COOH : .............

41) क�टोन : -CO- :: इ�र : ...............

42) साय�ोहे�झेन : वलयांक�त हाय�ोकाब�न :: आयसो�ुटीलीन : .............

43) संपृ� हाय�ोकाब�न : एकेरी बंध :: असंपृ� हाय�ोकाब�न : .................

44) संपृ� काब�नी संयुगे : �नळी �ोत :: असंपृ� काब�नी संयुगे : …………….

�� न 1ला ब ) II. गटात न बसणारा श� ठरवा व �ाचे ��ीकरण �लहा.
1) F , K , Cl , I

2) �ल�थयम, सो�डयम, मॅ�े�शअम, पोटॅ�शअम

3) बे�र�लयम, हे�लयम, �नऑन, आरगॉन

4) गॅलीअम, �ँ�डअम, जम��नअम, कॅि�शअम

5) बोरॉन, अस��नक, जम��नअम, गॅ�लअम

6) डोबेरायनर, �ूलँड, म�डेलीव, मोजले

7) ��ुओरीन, बोरॉन, �ोमीन, �ो�रन

8) काब�न, कॅि�शअम, ऑ��जन, �नऑन

9) पोटॅ�शयम, मॅ�े�शयम, कॅि�शयम, बे�रअम

10) बे�र�लअम, मॅ�े�शअम, काब�न, ऑ��जन
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11) �ो��मटर,  ॲ�मटर, गॅ��नो�मटर,  �व�ुतच�ल�

12) �नीवध�क, चुंबक, सु��वणी,  �व�ुतच�ल�

13) �वतळतार , �वसंवाहक पदाथ�, रबरी मोजे, ज�न�

14) टंग�न, नाय�ोम, ॲ�ु�मनीअम, लोखंड

15) बॉयलर, �वजेची शेगडी, �वजेचा ब�, �व�ुत बेल

16) तापमान, वहन, अ�भसरण, �ारण

17) cal/g, cal/g°C, Kcal/Kg°C, erg/g°C

18) �ुल, अग�, कॅलरी, �ूटन

19) इं�धनु�, भूकंप, सूया��, सूय�दय

20) नाभीय अंतर, व�ता ���ा, ��तमेचे अंतर, ��तभेचा आकार

21) साधा सू�दश�क, संयु� सू�दश�क, दूरदश�क, ��झम

22) डो�ाचे �भ� ग, ��ीपटल, अनुम���, पारपटल

23) व�ूचे अंतर, ��तमेचे अंतर, नाभीय अंतर, मु� अ�

24) ने� द�श�का, �वशालक, कॅ�लडो�ोप, दु�ब�ण

25) सो�डयम, पोटॅ�शअम, चांदी, स�र

26) बोरोन, �ोरीन, �ोमीन, �ु�रन

27) तांबे, लोखंड, पारा, �पतळ

28) �पतळ, �ाँझ, फ़ॉ�रस, �ील

29) क�थलीकरण,  सं�म�ीकरण,   धना�ीकरण,  फेनतरण

30) ज� �वलेपन, क�थलीकरण, �व�ुत �वलेपन, �न�ापन

31) Na, K, Cu, Li

32) इ�थलीन, �ायरीन, �ोपीलीन, टे�ोन

33) �ुटेन, �मथेन, ब�झीन, ओझोन

34) CH4, C2H6, C5H12, CaCO3

35) C2H2 , C3H8 , C2H6 , CH4

36) C2H4,  C4H10 , C3H8 , CH4

37) �ुट�नक, चं�, �यंम, चं�यान

�� न 1ला ब ) III. खालील �� नांची एका वा�ात उ�रे �लहा.
1) A व B ही मूल��े �ूलँ�स�ा अ�कांचा �नयम पाळतात, तर A व B या मूल��ां�ा दर�ान �कती मूल��े

असली पा�हजे ?

2) डोबेरायनर�ा ��कांचे वै�श� काय?

3) �ूलँ�स�ा अ�कांचा �नयम कोण�ा मूल��ापय�त लागू होतो?

4) म�डेली��ा आवत�सारणीतील कोण�ाही एका मूल��ा�ा  ऑ�ाईडचे  रेणुसू� �लहा.

5) संयुजा कवचात  2  इले��ॉन असणारा राजवायू कोणता ?
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6) 2, 8, 2 इले��ॉन सं�पण असलेले मूल�� कोणते?

7) कोण�ा मूल��ां�ा �माब�ल म�डेली��ा आवत�सारणीत सं�द�ता होती?

8) बे�र�लअम, मॅ�े�शअम व कॅि�शअम ही मूल��े गण 2 म�े आहेत, �ांची संयुजा �कती असेल?

9) आधु�नक आवत�सारणी कोण�ा खंडात �वभागली आहे?

10) मूल��ाची रासाय�नक अ�भ��याशीलता कशाव�न ठरते?

11) रासाय�नक सू� �लहा :  गंज

12) पुढील रासाय�नक अ�भ��या पूण� करा.

CuSO4 (aq)+ Fe(s) →  .....  +   ......

13) पेयजला�ा शु�ीकरणासाठी कोणता ऑ��डक वापरतात?

14) �व�ुत धारेचा औ��क प�रणाम �णजे काय?

15) �वजे�ा ब�म�े कोण�ा धातू�ा तारेचे कंुतल असते?

16) लघुप�रपथन �णजे काय?

17) वीजयु� व तट� तारांम�े �कती �ो� �वभवांतर असते?

18) अ�तभार �णजे काय?

19) ह�ी घरातील �व�ुत प�रपथात अचानकपणे वाढलेला �व�ूतधारा बंद कर�ासाठी  कशाचा वापर करतात?

20) �व�ुतधारे�ा औ��क प�रणामावर आधा�रत दोन उपकरणे �लहा.

21) उज�ा हाता�ा अंग�ाचा �नयम  �लहा.

22) �े�म�ग�ा डा�ा हाताचा �नयम �लहा.

23) �े�म�ग�ा उज�ा हाताचा �नयम �लहा.

24) नालकंुतल �णजे काय?

25) खालील आकृतीला नावे �ा.

अ) उज�ा हाताचा अंग�ाचा �नयम.

आ) �े�म�ग�ा उज�ा हाताचा �नयम.
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26) �वाचा उ�लनांक �णजे काय ?

27) पुन�ह� मायन �णजे काय ?

28) धुके कसे तयार होते?

29) दव�ब� दू तापमान �णजे काय ?

30) पहाटे�ा वेळी झाडा�ा पानांवर पा�ाचे थ�ब जमा होतात हे कशाचे अ��� दश��वतात ?

31) उ�तेचे एकक ठरवताना कोणता तापमान खंड �नवडतात? का?

32) खालीलपैक� चुक�ची आकृती ओळखा ?

A                                       B

33) पुढील संयुगाची रेणुसु�े �लहा.

1) इथील इथेनोइट  2) सोडीअम इथेनोइट 3) सोडीअम इथो�ायीड

4) �ीय�रक ऍ�सड  5) ओलेइक ऍ�सड 6) पामीटीक ऍ�सड

34) पुढील संयुगांची रचना सू�े �लहा.

1) ए�थलीन 2) ब�झीन 3) एसी�टक ए�सड 4) �ो�पलीन  5) एसीटीलीन 6) इथील अ�ोहोल

7) एसीटोन 8) �ोपाईन  9) इथेनॉल   10) इथेनोईक ऍ�सड    11) आयसो�ुटेन

35) पुढील रेणूं�ा इले��ॉन �ठपका संरचना व रेषा संरचना काढा.

1) हाय�ोजन  2) ऑ��जन   3) �मथेन 4) नाय�ोजन 5) ए�थन
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�� न 1ला ब ) IV. जो�ा जुळवा.
1.

�ंभ A �ंभ B

1) एका ऍ�ु�म�नअम अ) �ँ�डअम

2) एका  �स�लकॉन ब) गॅ�लअम

3) एका बोरॉन क) जम��नअम

ड) बे�र�लयम

2.

�ंभ A �ंभ B

1) ��के अ) म�डेली�

2) अ�के ब) डोबेरायनर

3) अणुअंक क) थॉमसन

4) अणुव�ुमानांक ड) मोजले

इ) �ूलँ�स

3.

�ंभ A �ंभ B
1) s -खंड अ) लँथॅनाइड व अ��नाइड
2) p-खंड ब) गण 3 ते 18
3) d-खंड क) गण 1,2
4) f-खंड ड) गण  13 ते 18

इ) शू� गण

4.

इले��ॉन सं�पण संयुजा
2 , 2 1
2 , 8, 1 2
2 , 5 3

5

5.

�ंभ A �ंभ B
अ�धम� मृदा धातू अ) गण 18
अ� धातू ब) गण 17
हॅलोजन क) गण 2
राजवायू ड) गण 1

इ) गण 14
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6.

अ-�ंभ ब-�ंभ
1) �द� �व�ूतधारा a) दोलायमान असते.

b) दोलायमान नसते.
7.

गट अ गट ब
1) �वतळणाचा �व�श� अ�कट उ�ा अ) हवा बा�ाने संपृ� होणे.
2) बा�नाचा �व�श� अ�कट उ�ा ब) �ायुचे �वात �पांतर होणे.
3) दव�ब� दू तापमान क) �वाचे वायूत �पांतर होणे

8.

राशी एकके

1) �नरपे� आ��ता अ) J/cal

2) अ�कट उ�ा ब) J/Kg° C

3) �व�श� उ�ाधारकता क) KJ/Kg

4) उ�ता ड) एकक नाही

इ) Kg/m3

9.

गट अ गट ब
1) कोरडी हवा अ) 4°C

2) दमट हवा ब) सापे� आ��ता 100%

3) संपृ� हवा/दव�ब� दू तापमान क) सापे� आ��ता 60% पे�ा कमी

4) पा�ाची मह�म घनता ड) सापे� आ��ता 60% पे�ा जा�

इ) -4°C

10.

पदाथ� गुणधम�
1) KBr अ) �लनशील
2) �नऑन ब) पा�ात �व�ा�
3) सोने क) रासाय�नक अ�भ��या नाही
4) स�र ड) उ� त�ता

11.
गट अ गट ब

1) बाॅ�ाईट अ) पारा
2) कॅ�सटराईट ब) ॲ�ु�मनीअम
3) �सनाबार क) कथील
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12.
गट अ गट ब

1) ZnS A) कॉपर स�ाईड
2) HgS B) �झ�क��ड

C) �सनाबार
13.

गट अ गट ब
1) तांबे व ज� A) �पतळ
2) तांबे व क�थल B) �ील

C) �ेनलेस �ील
14.

गट अ गट ब
1) �व�ुत्  �वलेपन A) �ेशर कुकर
2) धना�ीकरण B) चांदी �वले�पत चमचे

C) लोखंडावर ज�ाचा थर
15.

गट अ गट ब
1) धातूचे प�े बनवणे नादमयता
2) धातुंची भांडी बनवणे वध�नीयता
3) तां�ा�ा तारा बनवणे उ�ता सुवाहकता
4) धातुपासून  घंटा बनवणे त�ता

16.

अ गट ब गट
अ) C2H6 1. असंपृ� हाय�ोकाब�न
ब) C2H2 2. एका अ�ोहोलचे रेणुसु�
क) CH4O 3. संपृ� हाय�ोकाब�न
ड) C3H6 4. �तहेरी बंध

17.

अ गट ब गट
1) सरळ �ंखला हाय�ोकाब�न अ) ब�झीन
2) शाखीय �ंखला हाय�ोकाब�न ब) �ोपाइन
3) वलयां�कत हाय�ोकाब�न क) आयसो�ुटीलीन

18.

अ गट ब गट
1 इथर अ) -OH
2 क�टोन ब) -O-
3 ई�र क) -CO-
4 अ�ोहोल ड) -COO-
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19.

ब�वा�रक आढळ
1. पॉ�लसॅकराइड अ) � नायू
2. से� युलोज ब) � टाच�
3. ��थने क) लाकूड
4. डी. एन. ए. ड) रबरा� या झाडाचा �चक
5. आर. एन. ए. इ) �ा� यांची गुणसू�े
6. रबर ई) वन� पत�ची गुणसू�े

�� न 1 ला ब ) V. अपूण� वा� पूण� करा.
1. �ूलँ�स�ा अ�क �नयमानुसार ��ूओरीनचे  �ोरीनशी साध�� आहे, कारण �ोरीन हे  ��ूओरीनपासून

.......

2. म�डे�ल��ा आवत� �नयमानुसार मूल��ांचे गुणधम� हे .......

3. मूल��ा�ा अणू�ा बा�तम कवचातील इले��ॉन�ा सं�ेव�न �ा  मूल��ाची .........

4. �व�ुत घनता �णजे .....

5. डोबेरायनर�ा ��क �नयमानुसार तीन मूल��ांची मांडणी �ां�ा अणुव�ुमानां�ा चढ�ा �माने केली असता

.....

�� न 1 ला ब ) VI. नावे �लहा :
1) आवत� 2  मधील सवा��धक आकारमान असलेला अणू

2) शू� गणातील सवा�त कमी अणु���ा असलेला अणू

3) गण 1 मधील मूल��ाचे कुल

4) सवा��धक ��याशील अधातू

5) आवत� 3  मधील ��र इले��ॉन सं�पण असणारे मूल��

6) हॅलोजन कुलातील  आवत�  4  मधील मूल��

7) संयुजा 0 असलेले मूल��ांचे कुल

8) कवच सं�ा  2 असणारी कोणतीही  2  मूल��े

9) सवा��धक �व�ुत ऋण मूल��

10) सवा��धक �व�ुत धन  मूल��

11) गण 1  मधील सवा�त कमी अणु���ेचा अणू

12) इले��ॉन सं�पण 2, 2  असले�ा मूल��ाचा गण.

13) साखरेचे औ��क अपघटन के�ानंतर तयार होणारे उ�ादीत.

14) पदाथा�चे �ायू�पातून �व�प अव�ेत �पांतर हो�ाची अव�ा.

15) �ा ��र तापमानावर एकक व�ुमाना�ा �व पदाथा�चे वायूम�े पूण� �पांतर होत असताना �वात शोषलेली

उ�ता.

16) दाबामुळे बफ�  �वतळणे व दाब काढून घेत�ास पु�ा बफ�  होणे.
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17) पा�ाचे असंगत आचरणाचा अ�ास �ा उपकरणाचा सहा�ाने केला जातो.

18) �म�ण प�तीने पदाथा��ा �व�श� उ�ाधारकतेचे मापन कर�ासाठी वापरले जाणारे साधन

19) �काशीय क� �  व व�ता क� � यामधील अंतर .

20) मानवी डो�ाचा असा भाग जो �व�ुत संकेतांचे म�दूपय�त वहन करतो.

21) सा�ा सू�दश�क याम�े वापर�ात येणारे �भ� ग

22) नाभीय अंतरात आव�कतेनुसार बदल कर�ा�ा �भ� गा�ा �मतेला काय �णतात.

23) वाढ�ा वयानुसार होणारा ���दोष कोणता?

24) पारपटला�ा मागे असलेला मांसल पडदा.

25) मानवी डो�ातील �काश संवेदनशील पेश�नी बनलेला पडदा.

26) काही काळ ���पटलावर संवेदना �टकते.

27) अशी ��� जे रंग ओळखू शकत नाहीत �क� वा �नर�नरा�ा रंगात भेद क� शकत नाही.

28) �भ� गा�ा दो�ी व�ता क� �ातून जाणारी का��नक रेषा.

29) ॲ�ु�मनीअम�ा सामा� धातूकाचे रेणुसू�

30) धातूक भरड�ासाठी वापर�ात येणारे साधन

31) �व�ुत् सुवा�क अधातू

32) राजधातूंना �वरघळवणारे अ�भ��याकारक

33) उभयधम� ऑ�ाईड तयार करणारे धातू

34) तांबे व ज�ाचे सं�म�

35) दोन अ�त��याशील धातू

36) काब�नेट धातुके मया��दत हवेत जाळ�ाची ���या

37) ॲलु�मनापासून ॲ�ु�मनीअम �मळव�ाची प�त

38) तां�ाचे �रण रोख�ासाठी वापर�ात येणारी प�त

39) LPG मधील � वलनशील पदाथ�

40) भारतीय वंशाचे अंतराळ वीर

41) भारताचे प�हले उप�ह ��ेपण क� �

42) भारताने ��े�पत केलेला प�हला कृ��म उप�ह

43) भारतातील अ��बाण ��ेपण क� �े
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�� 1 (B) VII.  पुढील �वधाने चूक क� बरोबर ते �लहा : (��ेक� 1 गुण)
(1) दोन ��कणांमधील अंतर दु�ट के�ास �ां�ातील गु��ीय बल आधी�ा बला�ा �नमपट होते.

(2) G चे CGS एकक dyne.cm2 / g2 आहे.

(3) पृ�ी�ा क� �ाशी गु��ीय �रणाचे मू� शू� होते.

(4) g चे मू� �वषुववृ�ावर सवा��धक असते.

(5) G चे मू� �ानानुसार बदलते.

(6) पृ�ी�ा पृ�भागापासून जसजसे उंच जावे, तसतसे चे मू� वाढत जाते.

(7) व�ूचा मु��वेग व�ू�ा व�ुमानावर अवलंबून नसतो.

(8) व�ुमान हे व�ू�ा जड�ाचे गुणा�क माप आहे.

(9) प�ह�ा व आठ�ा मूल��ां�ा गुणधमा�मधील सारखेपणाला अ�क �नयम �णतात.

(10) डोबेरायनर�ा ��कांम�े तीन मूल��ांची मांडणी �ां�ा अणुअंका�ा चढ�ा �माने केलेली �दसून येते.

(11) आवत�सारणीची रचना करताना म�डे�ल�ने मूल��ांचे रासाय�नक व भौ�तक गुणधम� �वचारात घेतले.

(12) आधु�नक आवत�सारणीत 1  ते  7 आवत� आहेत.

(13) आधु�नक आवत�सारणीत ��ेक चौकटीत मूल��ांचे अणुव�ुमानांक दश�वले आहेत.

(14) पी- खंड हा गण  1 व  2  यांचा बनलेला आहे.

(15) आवत�सारणीतील नागमोडी रेषे�ा डा�ा बाजूला धातू मूल��े आहेत.

(16) गण  2  मधील मूल��ांची संयुजा 1 आहे.

(17) अणू���ा मोज�ासाठी नॅनोमीटर हे एकक वापरतात.

(18) डावीकडून उजवीकडे जाताना अणूचे आकारमान कमी होत जाते.

(19) हॅलोजन कुलातील सव� मूल��े वायू आहेत.

(20)�ल�थयम व बे�र�लअम ही  मूल��े एकाच आवता�त आहेत कारण �ांची संयुजा सारखी आहे.

(21) बे�र�लयम व कॅि�शअम हे अ�धम� मृदा धातू आहेत.

(22) Na व Mg  मूल��ां�ा  K व L  या दोन कवचात इले��ॉन असतात.

(23) गणात व�न खाली जाताना कवच सं�ा कमी होत जाते.

(24) आवता�त डावीकडून उजवीकडे जाताना मूल��ाचा धातू गुणधम� कमी होत जातो.

(25) अणूचे आकारमान हे संयुजा इले��ॉन�ा सं�ेव�न ठरते.

(26) �स�लकॉन हे धातूस�श मूल�� आहे.

(27) गणात व�न खाली जाताना धातू गुणधम� वाढत जातो.

(28) �व�ुत ऋणता �णजे मूल��ाचा धातू गुणधम� होय.

(29) खा�तेल दीघ�काळ तसेच ठेवले तर �ास खवटपणा �ा� होतो.

(30) ��ावत� �व�ूतधारा ही दोलायमान �व�ूतधारा आहे.

(31) वीजयु� तार व तट� तारांम�े 220 V �वभवांतर असते.

(32) तारेतून जाणारी �व�ुत धारा वाढ�व�ास चुंबक�य �े�ाची ती�ता कमी होते.

(33) �व�ुतीय मापन कर�ासाठी गॅ��ॅनो�मटरचा वापर करतात.

(34) ��ावत� �व�ुत धारेची वारंवारता 50 Hz इतक� असते.

(35) �व�ूत उज�चे यां��क उज�त �पांतर करणारे यं� �णजे �व�ूतच�ल�.

20



SCERTM P
un

e

(36) हवेत असणा�ा बा�ा�ा �माणावर दव�ब� दू तापमान अवलंबून नसते.

(37) पा�ाची �व�श� उ�ाधारकता 1 cal/g°C हे आहे.

(38) बा�नाचा अ�कट उ�ा हा वायूचे �वात �पांतर हो�ासाठी संबोधला जातो.

(39) पा�ा�ा असंगत आचरणाचा अ�ास कर�ासाठी कॅलरीमापीचा उपयोग करतात.

(40)पुन�ह� मायन होत असताना 0°C तापमानास बफा�चे पा�ात �पांतर होते.

(41) 40°C तापमाना�ा 1 �कलो�ॅम कोर�ा हवेत जा�ीत जा� 49 �ॅम पा�ाचे बा� सामावू शकते.

(42) �व�श� उ�ाधारकतेचे मापन कर�ासाठी कॅलरीमापी या उपकरणाचा उपयोग करतात.

(43) सव� धातूंची �व�श� उ�ाधारकता सारखीच असते.

(44) दव�ब� दू तापमानास सापे� आ��ता 100% असते.

(45) �नरपे� आ��तेचे एकक Kg/m3 हे आहे.

(46) 1 कॅलरी �णजे 4.81 �ुल

(47) आपाती �करण व अपवत�त �करण �ं�भके�ा  �व�� बाजूस असतात.

(48) जांभ�ा रंगाचा अपवत�नांक सवा�त कमी आहे.

(49) वेगवेग�ा मा�मांम�े �काशाचा वेग वेगवेगळा असतो.

(50) ब�हग�ल �भ� गाला अपसारी �भ� ग तर अंतग�ल �भ� गाला अ�भसारी �भ� ग असे �णतात.

(51) मानवी डो�ात व�ूची ��तमा पार पटलावर तयार होते.

(52) यो� नाभीय अंतर असलेला अंतग�ल �भ� गाचे च�ा वाप�न दूर��ीता या दोषावर उपाय करता येतो.

(53) आपाती �करण मु� अ�ाला समांतर असेल तर अपवत�त �करण मु� नाभीतून जातो.

(54) अनंत अंतरावरील व�ूची ��तमा ब�हग�ल �भ� गा �ारे वा�व व सुलट ��पात �मळते.

(55) �भ� गाची श�� हे �भ� गा�ा अंतरावर अवलंबून असते.

(56) जवळ�ा व�ू बघताना डो�ाचे �भ� ग चपटे होते.

(57) �नरोगी मानवी डो�ासाठी दूर �ब� दू अनंत अंतरावर असतो.

(58) दूर��ीता दोषांम�े ने�गोल उभट झा�ाने डो�ाचे �भ� ग व डो�ातील ��ीपटल यां�ामधील अंतर वाढते.

(59) �नकट ���ता दोषात व�ूची ��तमा ��ी पटला�ा अलीकडेच तयार होते.

(60)डो�ाला �दसले�ा व�ूचा आभासी आकार हा व�ूने डो�ाशी धारण केले�ा कोनावर अवलंबून असतो.

(61) अशु�द धातुपासुन शु� धातू �मळव�ासाठी �व�ुत अपघटनी �पण वापरतात.

(62) आय�नक संयुगे केरोसीनम�े �ावणीय असतात.

(63) �ायू�पातील आय�नक संयुगे �व�ुत वहन करतात.

(64) पारा, चांदी, सोने हे अ�त अ�भ��याशील धातू आहेत.

(65) �व�ुत् �वलेपन प�तीत अ�त ��याशील धातुचा थर कमी ��याशील धातुवर �दला जातो.

(66) ॲ�ु�मना�ा �व�ुत अपघटनी �पण प�तीत �ाफाईट चे अ�र धना� �णून काम करते.

(67) ॲ�ु�मना�ा �व�ुत अपघटनी �पण प�तीत �वणांक वाढव�ासाठी �ुओ�ार व �ायोलाइट �मसळतात.

(68) कॅ�सटराईट हे तां�ाचे धातुक आहे.

(69) �हरा हा कठीण पदाथ� आहे.

(70) सोने आ�ण चांदी ��याशील धातू आहेत.

(71) हॅलोजनची आ�ाबरोबर अ�भ��या होते.
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(72) बेअर�ा ���येत बॉ�ाईटची सो�डयम हाय�ो�ाईड बरोबर अ�भ��या घडवून आणतात.

(73) काब�न अणूं�ा संयुजा कवचातील इले��ोन सं�ा 4 असते.

(74) आपले शरीर काब�नपासून बनलेले आहे.

(75) काब�नी संयुगाम�े काब�न अणूं�ा फ� मु� �ंखला असतात.

(76) दोन काब�न अणूंम�े नेहमी एक �क� वा दोनच सहसंयुज बंध तयार होऊ शकतात.

(77) साधारणपणे संपृ� संयुगे ही असंपृ� सयुंगापे�ा जा� अ�भ��याशील असतात.

(78) ब�झीन हे वलयां�कत असंपृ� हाय�ोकाब�न आहे.

(79) साय�ोहे�झेन  हे शाखीय �ंखला �कारचे हाय�ोकाब�न आहे.

(80)कोण�ाही समजातीय �ेणीम�े चढ�ा �माने जाताना भौ�तक गुणधमा�म�े एका �दशेने बदल होत जातो.

(81) समजातीय �ेणी�ा सव� सद�ांसाठी वेगवेगळी सामा� रेणुसू� असतात.

(82) एल.पी.जी. म�े �ुटेन हा एक �लनशील घटक असतो.

(83) जे पदाथ� दुस�ा पदाथा�ना ऑ��जन देऊ शकतात �ांना �पणक �णतात.

(84) पोटॅ�शयम परमँगनेट हे नेहमी�ा वापरातील ऑ��डीकारक संयुग आहे.

(85) रंगहीन इथेनॉल क� तापमानाला �व अव�ेत असते.

(86) इथेनॉल पा�ाम�े सव� �माणात �ावणीय असते.

(87) इ�र हे गोड वासाचे पदाथ� असतात.

(88) चं�ावरील मु��वेग पृ�ीवरील मु��वेगापे�ा कमी आहे.

(89) चं�ावरील पा�ाचे अ��� शोधून काढणारा भारत हा �थम देश आहे.

(90) उप�ह ��ेपकाचे काय� �ूटन�ा ग�त�व�क दुस�ा �नयमावर आधा�रत आहे.

�� 1 (B) VIII. � या� या �लहा.
1) गण

2) आवत�

3) अणू���ा

4) �व�ुत धनता

5) �व�ुत ऋणता

6) संतु�लत समीकरण

7) ऊ�ा�ाही अ�भ��या

8) �व�ुत अपघटन

9) पुन�ह� मायन

10) � नेलचा �नयम
11) �ां�तक कोन
12) �भ� गाचे व�ता क� �

13) �भ� गाचे �काशीय क� �

14) मु� नाभी

15) नाभीय अंतर

16) �भ� गाचा मु� अ�

17) डो�ाचा �नकट �ब� दू

18) ��ीचे लघु�म अंतर

19) ��ीचे अ�धकतम अंतर

20) �वशालन

21) समायोजन श��

22) ���सात� य

23) अ�ाईन

24) अ��न

25) अ�ेन

26) ब�वा�रकन

27) समब�वा�रक

28) एकवा�रक

�� न 1 (B) IX. ओळखा पा� मी कोण !
1. काब�नची अप�पे --------------

2. उभयधम� ऑ�ाईड �नमा�ण करणारा धातू ---------

3. अ�ु�म�नअमचा धातुक ------------

4. �व�प अव�ेतील धातू -------------------
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�� 2 (A) शा�ीय कारणे �लहा. (��ेक� 2 गुण)
1) गु�� �रण g चे मू� �वषुववृ�ावरील मू�ापे�ा ��वा वरील मू� जा� असते.

2) पृ�ी�ा पृ�भागापासून वर जाताना गु�� �रण (g) चे मू� कमी होत जाते.

3) पृ�ी�ा आत जात असताना खोलीनुसार गु�� �रण (g) चे मू� कमी होत जाते.

4) दगड व प�ाचे पीस एकाच वेळी एकाच उंचीव�न सोडले असता दगड �पसा पे�ा लवकर खाली येतो.

5) एखा�ा व�ूचे वजन वेगवेग�ा �हांवर वेगवेगळे असते.

6) सरळ रेषेत वर फेकले�ा व�ू�ा गतीचा अ�ास करताना गु�� �रण (g) चे मू� ऋण �ावे लागते.

7) पृ�ी�ा क� �ावर g चे मू� शू� असते.

8) म�डे�ल�ने आवत�सारणीम�े काही जागा �र� ठेव�ा हो�ा.

9) म�डेली��ा आवत�सारणीत हाय�ोजन�ा �ाना�वषयी सं�द�ता होती.

10) बोरॉन व ऑ��जन ही  मूल��े  दुस�ा आवता�त आहेत.

11) सम�ा�नकां�ा �ानाबाबत म�डेली��ा आवत�सारणीत अ�न��तता होती.

12) �ल�थयम व सो�डअम यांचा एकाच गणांत समावेश होतो.

13) ऑ��जन व बोरॉन या एकाच आवता�तील मूल��ांचे अणु आकारमान �भ� आहे.

14) गणांत व�न खाली जाताना धातू गुणधम� वाढत जातो.

15) आवता�त डावीकडून उजवीकडे जाताना अधातू गुणधम� वाढत जातो.

16) गणात व�न खाली जाताना अणूचे आकारमान वाढत जाते.

17) बे�र�लअम व कॅि�शअम या गण 2  मधील मूल��ांपैक� कॅि�शअम हे अ�धक �व�ुत धन मूल�� आहे.

18) एकाच गणातील मूल�� यांची संयुजा समान असते.

19) दरवाजा आ�ण �खड�ां�ा जा�ा वापर�ापूव� �ांना रंग देतात.

20) खा�तेल दीघ�काळ साठव�ासाठी हवाबंद डबा वापरणे यो� ठरते.

21) चुनखडी तापवून �मळालेला वायू ता�ा चु�ा�ा �नवळीतून जाऊ �द�ास �नवळी दुधाळ होते.

22) शहाबादी फरशीचे तुकडे HCl म�े नाहीसे �ावयास वेळ लागते पण फरशीचा चुरा मा� लवकर नाहीसा होतो.

23) �वहारात �व�ूत उजा� मोज�ासाठी Joule ऐवजी  K.W. हे एकक वापरले जाते.

24) �वजे�ा ब�म�े कंुतल बन�व�ासाठी टंग�न धातूचा उपयोग करतात.

25) �व�ुत पारेषणासाठी तां�ा�ा �क� वा ॲ�ु�म�नयम�ा तारा वापरतात.

26) ह�ी घराम�े अचानक वाढलेली �व�ूतधारा बंद कर�ासाठी MCB वापरतात.

27) �वजे�ा शेगडीत �व�ूतरोध �णून नाय�ोम या �म�धातुचा वापर करतात.

28) �व�ुत श�� लांबवर नेताना ती ��ावत� �पात वा�न नेणे फायदेशीर ठरते.

29) थंड �देशात �हवा�ा�ा कालावधीत पाणी वा�न नेणारे नळ फुटतात.

30) उकळ�ा पा�ाला सतत उ�ता �दली तरी �ाचे तापमान वाढत नाही.

31) थंड हवे�ा �ठकाणी पदाथ� �शजव�ासाठी �ेशर कुकरचा उपयोग करतात.

32) थंड �देशात �हवा�ात �हमवषा�व होतो.

33) �यंपाकासाठी वापर�ात येणा�ा काही �ील�ा भां�ांचे तळ तां�ाचे असते.
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34) �हवा�ात पहाटे�ा वेळी गा�ां�ा काचांवर पा�ाचे थ�ब जमा झा�ाचे �दसतात.

35) �हवा�ात �नर� आकाशात उंचीव�न उडणा�ा �वमाना�ा मागे कधी पांढरा प�ा �नमा�ण होतो तर कधी नाही.

36) थंड �देशात गोठले�ा तलावातसु�ा मासे �जवंत रा� शकतात.

37) ��झर मधील अ�तशीत क��ात पाणी भरलेली �ा��कची बाटली ठेव�ास ती फुट�ाची श�ता असते.

38) बफा��ा लादीतून तार बाहेर पडते तरीही तार तुटत नाही.

39) उ�ा एकक ठर�वताना आपण 14.5 ०C ते 15.5 ०C हाच �व�श� तापमान खंड �नवडला जातो.

40) सूया�� झा�ानंतरही काही काळ सूय� प��म ���तजावर �दसतो.

41) पा�ाने भरले�ा  हौदाचा तळ वर उचल�ा सारखा  भासतो.

42) तारे लुकलुकतात पण �ह आपणास लुकलुकताना �दसत नाही.

43) भां�ात ठेवलेले नाणे �व�श� �ठकाणा�न पा�हले असता �दसत नाही. परंतु �ा भां�ात पाणी �व�श� पातळी

पय�त ओतताच ते नाणे �दसू लागते.

44) पा�ाम�े अध�वट बुडवून ठेवलेली पे��ल पा�ा�ा पृ�भागालगत वाकलेली भासते.

45) ब�हग�ल �भ� गाला अ�भसारी �भ� ग �णतात.

46) �नकट���ता या दोषाचे �नराकरण अंतग�ल �भ� गाचा च�ा वाप�न करता येते.

47) दूर���ता या दोषाचे �नराकरण ब�हग�ल �भ� गाचा च�ा वाप�न करता येते.

48) वय� ���ना ��नाभीय �भ� गा�ा च�ाची आव�कता असते.

49) वृ����ता हा दोष सामा�तः 40 वषा�वरील ���म�े आढळतो.

50) घ�ाळ दु��ीसाठी साधा सू�दश�काचा वापर करतात.

51) रंगाची संवेदना व जाण फ� �काशातच होते.

52) �च�पटगृहात पड�ा�ा खुप जवळ अस�ास �च�पटाचा आनंद घेता येत नाही.

53) डो�ापासून 25 स��टमीटर पे�ा कमी अंतरावर ठेवलेली व�ू �नरोगी डोळे देखील सु��पणे पा� शकत नाही.

54) फेनतरणात पाईन वृ�ाचे तेल वापरले जाते.

55) �हरवी पडलेली तां�ाची भांडी �� कर�ासाठी �ल� बू �क� वा �च�च वापरतात.

56) ॲ�ु�मना�ा �व�ुत अपघटनाम�े वेळोवेळी धना� बदल�ाची आव�कता असते.

57) आय�नक संयुगांचा �वणांक उ� असतो.

58) कॉपर स�ेट�ा �ावणात ज�ाचे कण टाक�ास �नळे �ावण रंगहीन होते.

59) ॲ�ु�म�नयमचे �रण टाळ�ासाठी धना�ीकरण प�त वापरतात.

60) हवेत उघ�ा रा�ह�ास चांदी�ा व�ू का�ा पडतात.

61) धातुकातील चुंबक�य अशु�ी वेग�ा कर�ासाठी �व�ुत चुंबक�य �वलगीकरण वापरतात.

62) नाणी धातुंपासून व सं�म�ापासून तयार करतात.

63) मीनाची आई �हरवी पडलेली तां�ाची भांडी �� कर�ासाठी �ल� बू �क� वा �च�चेचा वापर करते.

64) �योगशाळेत सो�डयमला केरोसीन मधेच बुडवून ठेवतात.

65) ए�थलीन हे असंपृ� हाय�ोकाब�न आहे.

66) नेफ�ा�लन�ा �लनाम�े �ोत �पवळी �दसते.
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67) वन�ती तेल व �ट� �र आयोडीन यां�ातील अ�भ��येत आयोडीन चा रंग नाहीसा होतो.

68) वन�तीज� तेलाचे �नकेल उ�ेरक वाप�न वन�ती तूप तयार करतात.

69) काब�न�ा अंगी अनेक सयूंगे तयार कर�ाचा गुणधम� आहे.

70) ब�झीन संयुगास एरोमॅ�टक संयुग �णतात.

71) पृ�ी�ा पृ�भागावरील वेग मु��वेगा�न अ�धक असणे आवशयक असते.

72) अवकाश कचरा हा कृ��म उप�हा साठी धो� याचा ठ� शकतो.

73) उप�ह �ां�ा �नधा��रत क�ात �ा�पत कर�ासाठी उप�ह ��ेपकाचा उपयोग केला जातो.

74) ��ेपक हे फार ख�च�क असतात.

�� 2 (B) I. खालील �� सोडवा. (��ेक� 2 गुण)
1) एका व�ू�ा वजन आ�ण व�ू�ा संदभा�त खालील त�ा पूण� करा.

व�ू पृ�ीवर चं�ावर

व�ुमान X .....

वजन ..... Y

2) �ूटनचा वै��क गु��ाकष�णाचा �स�ांत �लहा.

3) गु�� �रणाची �ा�ा �ल�न पृ�ी�ा पृ�भागावरील गु�� �रणाचे सरासरी मू� �लहा.

4) जर एका ���चे वजन पृ�ीवर 750 N असेल तर चं�ावर �तचे वजन �कती असेल?

(चं�ाचे व�ुमान पृ�ी�ा व�ुमाना�ा पट आहे तर �ाची ���ा पृ�ी�ा ���े�ा पट आहे.)1
81

1
3.7  

5) मह�� व �वराट एकमेकांपासून 1 m अंतरावर बसले आहेत. �ांची व�ुमाने अनु�मे 75 kg व 80 kg मह��

आहेत. �ां�ामधील गु��ीय बल �कती आहे ? (G = 6.67 x 10 -11 Nm2/kg2)

6) खालील आकृतीतील चूक दु�� क�न आकृती पु�ा काढा.
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7) पृ�ी�ा ���ेइतक�च ���ा असणा�ा 'x' या �हाचे व�ुमान पृ�ी�ा चौपट आहे. व�ूचा पृ�ीवरील

मु��वेग 11.2 × 103 m/s आहे, तर व�ूचा 'x' या �हावरील मु��वेग काढा.

8) �नवा�तात जर एक दगड आ�ण एक पीस उंचाव�न एकाच वेळेस खाली सोडले तर सवा�त �थम ज�मनीवर कोणती

व� तू पोहोचेल? का?

9) एखा�ा व�ूचे पृ�ी वरील व�ुमान व वजन मंगळावरही तेवढेच असतील का? का?

10) �नयम �लहा.

अ) डोबेरायनर�ा ��कांचा �नयम

आ) �ूलँ�सचा अ�क �नयम

इ) म�डे�ल�चा आवत� �नयम

ई) आधु�नक आवत� �नयम

11) खालील ओघ त�ा पूण� करा.

12) खाली �दले�ा आधु�नक आवत�सारणीत 1 ते 20  मूल��ांसाठी चौकटी  �दले�ा आहेत. �ापैक�  अ व ब

मूल�� ओळखून �ांचे अणुअंक सांगा.

13) खाली काही मूल��े व �ां�ा अणु���ा �दले�ा आहेत. ही  मूल��े �ां�ा अणु���े�ा उतर�ा �माने

लावा  व सवा�त लहान व सवा�त मो�ा आकारमानाचा अणु कोणता ते �लहा.
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14) खाली �दले�ा त�ातील �रका�ा चौकटी पूण� करा .

15) खाली �दलेली मूल��े कोण�ा आवता�त आहेत ते �लहा.

4Be, 17Cl, 2He, 13Al

16) A या मूल��ाचे इले��ॉन सं�पण 2, 8, 1 असे आहे याव�न खालील ��ांची उ�रे �लहा.

अ)  A या मूल��ाचा अणुअंक �कती ?

आ) हे मूल�� कोण�ा गणांत आहे?

17) खाली �दले�ा मूल��ांचे धातू व अधातू गटांत वग�करण करा.

S,  Mg,  Al,  P,  N,  Na

18) रासाय�नक अ�भ��या�ा दरावर प�रणाम करणारे घटक उदाहरणासह �लहा.

19) अ�भ��या कारक व उ�ा�दत �णजे काय? ते सोदाहरण �लहा.

20) संतु�लत रासाय�नक अ�भ��या �ल�न �� करा.

अ) अमो�नया वायू व हाय�ोजन � लोराइड यांची अ�भ��या केली.

आ) हाय�ो जन स� फाइड व स� फर डायऑ� साइड यांची अ�भ��या केली.

21) खालील रासाय�नक अ�भ��यांचे उ�ादायी व उ�ा�ाही यात वग�करण करा.

a. मॅ� ने�शअमची फ�त हवेत जाळ� यास मॅ� ने�शअम ऑ� साइड तयार होते.

b. HCl + NaOH →  NaCl + H2O + उ�ता

c. 2KClO3(s) 2KCl(s) + 3O2

d. CaO + H2O →  Ca(OH)2 + उ�ता

e. CaCO3(s) CaO(s) + CO2

22) पुढील अ�भ��येतील ऑ��डक व �पणक कोणता ते ओळखा.

23) NaOH पा�ात �मसळणे व CaO पा�ात �मसळणे या देान घटनांमधील सा� व भेद �लहा.
24) लघुप�रपथन �णजे काय? �ाचा प�रणाम �लहा.
25) �े�म�ग�ा उज�ा व डा�ा हाताचा �नयम �लहा.
26) �व�ुत च�ल� �णजे काय? �ाचा वापर कोण�ा उपकरणात होतो.
27) �व�ुतधारे�ा चुंबक�य प�रणामावर आधा�रत 2 उपकरणे �लहा.
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28) �व�ुतधारे�ा औ��क प�रणामावर आधा�रत  2 उपकरणे �लहा.
29) आकृतीव�न उज�ा हाता�ा अंग�ाचा �नयम �� करा.
30) �वतळतारेचा उपयोग �लहा. (�क� वा मह� �लहा)
31) सुबक नाम�नद��शत आकृती काढा.

होपचे उपकरण

32) खालील आकृतीम�े नाम�नद�शन करा.

33) पुढील आलेखाचे �नरी�ण करा व ��ांची उ�रे �लहा.

अ) सदर�ा आलेखाव�न कोण�ा ���येचा बोध होतो ?

ब) ही ���या कोण�ा तापमानादर�ान घडते?
34) 5 Kg व�ुमान असले�ा पा�ाचे तापमान 20°C पासून 100°C पय�त वाढव�ासाठी �कती उ�ता लागेल?

35) 100g व�ुमान असले�ा चांदी�ा भां�ाचे तापमान 10°C ने वाढव�ास �कती उ�ता लागेल?

36) व�ुमान 60 g व तापमान 60°C असले� या पा�ाम�े व�ुमान 60 g व तापमान 40°C असलेले पाणी

�मसळ�ास �म�णाचे तापमान �कती असेल?

37) 500 g व�ुमान असले�ा लोखंडा�ा पाते�ाचे तापमान 20°C ने वाढव�ास �कती उ�ता लागेल?

38) पा�ाचा �नरपे� अपवत�नांक 1.36 अस�ास �काशाचा पा�ातील वेग �कती ? (�काशाचा �नवा�तातील वेग
3 X m/s )108 
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39) जर काचेचा �नरपे� अपवत�नांक असेल व पा�ाचा असेल तर काचेचा पा�ा�ा संदभा�तील अपवत�नांक3
2

4
3

�कती असेल?
40) खालील  उदाहरण सोडवा.

प�ह�ा मा�मातील वेग V1=3 m/s 𝑋 108 

प�ह�ा मा�मातील वेग V2=2 m/s 𝑋 108 

तर = ? 
  2 

𝑛
 1

41) सुबक नाम�नद��शत आकृती  काढा :  �काशाचे अप�रण
42) आकृतीचे �नरी�ण क�न �दले�ा चौकटीत �वचारले�ा भागांची नावे �लहा.

43) �काशाचे अपवत�न �णजे काय ? �ाचे एक उदाहरण �ा .
44) �काशाचे अप�रण �णजे काय ?
45) �काशा� या अपवत�नाचे �नयम �लहा.
46) एका मा�मात �काशाचा वेग जर 1.5 x 108 m/s अस�ास �ा मा�माचा �नरपे� अपवत�नांक �कती

असेल?
47) तां�ाचे नाणे �स��र नाय�ेट �ा �ावणात बुडवले असता थो�ा वेळाने �ा ना�ावर चकाक� �दसते असे का

घडते ? रासाय�नक समीकरण �लहा.
48) अ’ या धातुचे इले��ॉन सं�पण 2,8,1 आहे तर ब या धातुचे इले��ॉन सं�पण 2,8,8,2 आहे. या दोन धातुंपैक�

कोणता अ�धक अ�भ��याशील आहे ? सकारण �� करा.
49) Cu, Zn, Ca, Mg, Fe, Na, Li, Hg या धातुंचे ��या�शलतेनुसार वग�करण करा.

अ�धक ��याशील म�म ��याशील कमी ��याशील

50) पुढील संयुगांची रेणुसू�े �लहा .
अ) �ायोलाईट आ) �ुओ�ार इ) सो�डयम ॲ�ु�मनेट ई) कॉपर  पायराईट
उ) �ॅ�नक ऑ�ाईड ऊ) फेरस टंग�ेट

51) संक�ना �� करा : भाजणे व �न�ापन
52) अ) सं�म� �णजे काय?

ब) सं�म�ाची दोन उदाहरणे �लहा.
53) बेअरची ���या �� करा.
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54) फेनतरण प�तीची नाम�नद��शत आकृती काढा.

55) अधातूची पा�ाबरोबर होणारी अ�भ��या उदाहरणासह �� करा.

56) आय�नक संयुगाचे गुणधम� �� करा.

57) उभयधम� ऑ�ाईड �णजे काय उदाहरणासह �� करा.

58) �ंखलाबंधन श�� �� करा.

59) सहसंयुज बंध उदाहरणासह �� करा.

60) रचना समघटकता उदाहरण देऊन �� करा.

61) पुढील सं�ा उदाहरणासह �� करा.

1. ऑ��डकारक   2. �पण

62) स���य संयुगातील �वषम अणू उदाहरणे देऊन �� करा.

63) पुढील अ�भ��या उदाहरणासह �� करा.

1. समावेशन अ�भ��या      2. ��तयोजन अ�भ��या    3. ई� टरीभवन  अ�भ��या   4.  साबणीकरण

64) उ�ेरक �णजे काय?  उ�ेरकां�ा उपयोगाने घडवून आणलेली कोणतीही एक अ�भ��या �लहा.

65) इथेनॉलचे गुणधम� �लहा.

66) ��नेगर व गॅसहॉल �णजे काय ? �ांचे काय उपयोग आहेत?

67) इथेनॉलचे उपयोग �लहा.

68) इथेनॉइक ऍ�सडचे गुणधम� �लहा.

69) अवकाशातील कचरा �णजे काय? अवकाशातीलकचरा �व�ापनाचे उपाय सुचवा?

70) भारत व अवकाश तं��ान योगदान �टपा �लहा ?
71) म�म क�ा �णजे काय ?
72) समजा उप�हाची क�ा भूपृ�ापासून बरोबर 35 हजार 780 �कलोमीटर एव�ा असेल तर �ा  �श� रेषेतील

वेग काढा.

�� 2 ब) II. फरक � प� ट करा. ��ेक� 2 गुण
1) गु�� ��रांक व गु�� �रण

2) वजन आ�ण व� तूमान

3) गण  व आवत�

4) एस-खंड व पी-खंड

5) गण 17 व  गण 18

6) म�डेली�ची आवत�सारणी व आधु�नक

आवत�सारणी

7) �द� �व�ूतधारा व ��ावत� �व�ूतधारा

8) अंतग�ल �भ� ग व ब�हग�ल �भ� ग

9) दूर���ता व लघु���ता

10) �नकट���ता व वृ����ता

11) धातू व अधातूंचे भौ�तक गुणधम�
12) भाजणे व �न�ापन
13) फेनतरण व अप�ालन
14) संपृ� हाय�ोकाब�न व असंपृ� हाय�ोकाब�न

15) मु� �ंखला हाय�ोकाब�न व वलयां�कत

हाय�ोकाब�न

16) अ�ेन व अ��न

17) उ� क�ा व म�म क�ा
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�� 2 ब) III.  �टपा �लहा. ��ेक� 2 गुण

1) मु��वेग
2) मु� तपतन
3) पा�ाचे असंगत आचरण

4) �व�श� उ�ाधारकता

5) दव�ब� दू तापमान

6) पुन�ह� मायन

7) आ� लराज

8) �ंखलाबंधनश��

9) काब�नची  वै�श�े

10) काब�नी संयुगातील ��या�क गट

11) समजातीय �ेणी

12) ऍरोमॅ�टक हाय�ोकाब�न

13) अ� कोहोल - एक इंधन

14) महारेणू

15) ब�वा�रके

16) चं� मो�हमा
17) मंगळ मो�हमा
18) अवकाश मो�हमांची गरज व मह� � व

�� 2 ब) IV. पुढील रासाय�नक अ�भ��या संतु�लत समीकरण �ल�न �� करा.( ��ेक� 2 गुण )
1) सोडीअमचे हवेत �लन
2) ॲ�ु�म�नयमची ऑ��जनबरोबर अ�भ��या
3) मॅ�े�शअमची �वरल हाय�ो�ो�रक आ�ाबरोबर

अ�भ��या
4) ॲ�ु�म�नयमची �वरल हाय�ो�ो�रक

आ�ाबरोबर अ�भ��या
5) �झ�कची �वरल हाय�ो�ो�रक आ�ाबरोबर

अ�भ��या
6) स�र चे हवेत �लन
7) �ोरीन पा�ात �वरघळला.

8) सो�डयम ॲ�ु�मनेटची पा�ाबरोबर अ�भ��या
9) लोखंडाचा चुरा कॉपर स�ेट�ा जलीय �ावणात

टाकला.
10) फे�रक ऑ�ाईडची ॲ�ु�म�नयमबरोबर

अ�भ��या घडवून आणली.
11) ॲ�ु�मनाचे  �व�ुत् अपघटन केले.
12) कोरडे ॲ�ु�मनीअम हाय�ॉ�ाईड 1000 0c ला

तापवले.
13) �झ�क स�ाईड अ�त�र� हवेत ती�पणे तापवले.
14) �झ�क काब�नेट मया��दत हवेत ती�पणे तापवले.

15) �झ�क ऑ�ाईडची काब�नबरोबर अ�भ��या घडवून आणली.

�� 2 ब) V. पुढील संक�ना उदाहरणा�ारे / संतु�लत समीकरण देऊन �� करा . ( ��ेक� 2 गुण )

1) आय�नक बंध व आय�नक संयुगे
2) मृदा अशु�ी
3) धातुके

4) भाजणे व �न�ापन
5) �रण
6) ख�नजे

�� 2 ब) VI.  नाम�नद��शत आकृती काढ़ा. ( ��ेक� 2 गुण )

1) होपचे उपकरण
2) इं�धनु� य �न�म�ती
3) चुंबक�य �वलगीकरण
4) ॲ�ु�मनाचे  �व�ुत् अपघटन

5) फेनतरण
6) जलश��वर आधा�रत �वलगीकरण
7) �व�ुत्  �वलेपन
8) धना�ीकरण
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�� 2 ब) VII.  पुढील ओघत� ते पूण� करा. ( ��ेक� 2 गुण )
1)

2)

3)
सं�ा : ----------- संयुजा : ----------------

अणुअंक: -------------- इले��ॉन सं�पण :--------
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�� 3 रा : पुढील ��ांची उ�रे �ा. (��ेक� 3 गुण)
1) पुढील आकृती चे �नरी�ण क�न ��ांची उ�रे �लहा.

अ) �हां�ा प�र�मण क�ा �वषयी काय �न�ष� काढता येतो?

ब) �हाचा वेग आ�ण सूया�पासूनचे अंतर यामधील संबंध सांगा.

क) ASB, CSD आ�ण ESF यां�ा �े�फळतील संबंध �लहा.

2) के�रचे �नयम �लहा.

3) �ूटनचा वै��क गु��ाकष�णाचा �स�ांत �लहा �ाव�न गु��ीय आकष�ण बलाचे सू� �लहा.

4) जर एका �हावर एक व�ू 5 m व�न खाली ये�ास 5 सेकंद घेत असेल तर �ा �हावरील गु�� �रण �कती?

5) �ह ‘क’ ची ���ा ‘ख’ �हा�ा ���े�ा अध� आहे. ‘क’ चे व�ुमान M A आहे. जर ‘ख’ �हावरील g चे मू�×

‘क’ �हावरील मू�ा�ा अध� असेल  तर ‘ख’ �हाचे व�ुमान �कती असेल?

6) एका व�ूचे व�ुमान व पृ�ीवरील वजन अनु�मे 5 kg व 49 N आहेत. जर चं�ावर g चे मू� पृ�ी�ा एक

ष�ांश असेल तर �ा व�ूचे व�ुमान व वजन चं�ावर �कती असेल?

7) एक वर फेकलेली व�ू 500 मी उंचीपय�त जाते. �तचा आरंभीचा वेग �कती असेल? �ाव�ूस वर जाऊन परत

खाली ये�ास �कती वेळ लागेल?  (g = 10 m/s2)

8) एक च�डू टेबलाव�न खाली पडतो व 1 सेकंदात ज�मनीवर पोहोचतो. g = 10 m/s2 असेल तर टेबलाची उंची व

च�डूचा ज�मनीवर पोहोचतानाचा वेग �कती असेल?

9) पृ�ी व चं� यांची व�ुमाने अनु�मे 6 x 1024 kg व 7.4x1022 kg आहेत व �ा दो�ीमधील अंतर 3.84 x

105 km आहे. �ा दो�ीमधील गु�� बल �कती असेल? ( G = 6.7 x 10-11 Nm2/kg2)

10) पृ�ीचे वजन 6 x 1024 kg आहे व �तचे सूया�पासूनचे अंतर 1.5 x 1011 m आहे. जर �ा दो�ीमधील गु�� बल

3.5 x 1022 N असेल तर  सूया�चे व�ुमान �कती?

11) एक टे�नसचा च�डू वर फेकला व तो 4.05 m उंचीपय�त पोचून खाली आला. �ाचा सु�वातीचा वेग �कती होता?

�ाला खाली ये�ास एकूण �कती वेळ लागेल? (g चे मू� 10 m/s2)

12) म�डेली�चा आवत� �नयम �लहा. म�डे�ल�ने कोण�ा �नकषां�ा आधारावर आवत� �नयम मांडला?

13) �ूलँ�स�ा अ�कातील ��टी �लहा.

14) म�डेली��ा आवत�सारणीचे गुण �लहा.

15) म�डेली��ा आवत�सारणीतील ��टी �� करा.
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16) आधु�नक आवत�सारणीतील दुस�ा आवता�तील मूल��ांची नावे, सं�ा, अणुअंक व इले��ॉन सं�पण �लहा.

17) 10, 20, 7 हे अणुअंक असणा�ा मूल��ांची मा�हती त�ात भरा.

अणुअंक इले��ॉन सं�पण गण आवत� मूल��

10

20

7

18) 11 अणुअंक असलेले X हे मूल�� व   13 अणुअंक असलेले Y हे मूल�� आधु�नक आवत�सारणीतील �तस�ा

आवता�त आहे. या मा�हती�ा आधारे खालील ��ांची उ�रे �ा.

अ)  दोनपैक� कोण�ा मूल��ाचा धातू गुणधम� अ�धक आहे?

आ)  X व Y मूल��ाची संयुजा �कती?

इ) Y या मूल��ा�ा अणूचे आकारमान X  या मूल��ा�ा अणूपे�ा कमी आहे. �� करा.

19) खाली �दले�ा इले��ॉन सं�पणाव�न �ा मूल��ांचे आवत� व कुल ओळखा.

अ) 2, 8, 2      आ) 2, 8, 7      इ) 2, 1

20) आधु�नक आवत�सारणीतील  A, B व C  या तीन मूल��ांचे �ान खालील त�ात �दले आहे. याव�न

�वचारले�ा ��ांची उ�रे �लहा.

आवत� गण  2 गण 17

2 ------ A

3 B -------

4 ------- C

अ)  A हे धातू मूल�� आहे क� अधातू?

आ)  B या मूल��ाचे बा�तम कवच कोणते ?

इ) C हे मूल�� ओळखा व �ाची भौ�तक अव�ा �लहा.

21) X , Y , Z  या मूल��ां�ा संयुजा कवचात अनु�मे 3, 1, 2  इले��ॉ� आहेत. याव�न ही  मूल��े कोण�ा

गणांतील आहेत ते सांगून �ां�ा संयुजा �लहा.

22) गण आ�ण आवता�ची वै�श� �े �लहा.

23) बे�र�लअमचा अणुअंक 4 आहे तर ऑ�ीजनचा अणुअंक 8 आहे. दो��चे इले��ॉन सं�पण �लहा  व �ाव�न

दो��ची संयुजा ठरवा.

24) पुढील त�ा जुळवा.

a) अ�भ��या कारके उ�ा�दते रासाय�नक अ�भ��येचा �कार

b) MgH2 → Mg + H2 उ�ा�ाही

c) 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O ऑ��डीकरण

d) CaO + H2O → Ca(OH)2 +  उ�ता उ�ादायी

रेडाॅ�
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25) रासाय�नक समीकरणांचे लेखन कर�ा�ा तीन पाय�ा उदाहरणासह �लहा.

26) पुढील रासाय�नक अ�भ��येमधील कोण�ा अ�भ��याकारकाचे ऑ��डीकरण व �पण होते ते �लहा.

अ) 2Ag2O →      4Ag + O2

आ) 2Mg + O2 →     2MgO

इ) NiO  + H2 →     Ni +H2O

27) खालील ��ांची उ�रे �लहा.

अ) �रण �णजे काय?

आ) �व�ुत अपघटन �णजे काय?

इ) रासाय�नक अ�भ��येत कोणता बदल घडतो ?

ई) �दले�ा अ�भ��येत जे�ा एकाच वेळी ऑ��डीकरण व �पण अ�भ��या घडून येतात ते�ा �ा

अ�भ��येला काय �णतात? एका उदाहरणा�ा साहा�ाने �� करा.

28) आकृतीत दश�वलेली अ�भ��या थोड� यात � प� ट करा.

29) ''अ�भ��येचा दर हा पया�वरणा�ा ���कोनातून देखील मह�ाचा आहे.'' हे �वधान उदाहरणासह � प� ट करा.

30) �व�ुतधारे�ा औ��क प�रणामावर आधा�रत 3 उपकरणांची नावे �लहा.

31) �व�ुतधारे�ा चुंबक�य प�रणामावर आधा�रत 3 उपकरणांची नावे �लहा.

32) �नयम �लहा:-

अ)�े�म�ग�ा उज�ा हाताचा �नयम

आ) �े�म�ग�ा डा�ा हाताचा �नयम

इ) उज�ा हाता� या अंग�ाचा �नयम

33) 1100 W �व�ूतश��ची इ�ी रोज 2 तास वापरली गे�ास ए��ल म�ह�ात �ासाठी �वजेचा खच� �कती येईल?

(वीज कंपनी एका यु�नट ऊज�साठी  5 � आकारते).

34) अ�तभार �णजे काय? �ाचा �व�ुत उपकरणांवर काय प�रणाम होतो? �ासाठी कोणता उपाय करतात?

35) �व�ुत च�ल�ची रचना व काय�  थोड�ात �� करा.

36) गॅ��नो�मटर यावर �टप �लहा.

37) भूसंप�क� त तारेचा उपयोग �लहा.

38) �वजे�ा ब�म�े �व�ूत धारे�ा औ��क प�रणामाचा वापर कसा करतात ? ते आकृतीसह �� करा.

39) �व�ुतधारेचा चुंबक�य प�रणाम दश��वणारी नाम�नद��शत आकृती काढा.
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40) खालील आकृ�ांना नावे देऊन संक�ना �� करा.

41) खालील आकृती ओळखून भागांना नावे �ा.

42) कोण अ�धक �व�ुत ऊजा� खच� करेल? 500W चा टी�ी संच 30 �म�नटात, क� 600W ची शेगडी 20

�म�नटात?

43) आकृ� या ओळखून उपयोग � प� ट करा.

अ. आ. इ.

44) पदाथा��ा �व�श� उ�ाधारकते�ा मापनासाठी कोण�ा त�ाचा वापर करतात ?

45) �व�श� उ�ाधारकतेचे एकक ठरवा.

46) 'पा�ा�ा असंगत आचरणामुळे खडक फुटून �ांचे तुकडे होतात.' हे वा� �� करा.

47) �ायु�ा �व�श� उ�ाधारकतेचे मापन �म�ण प�तीने कसे करतात ते �� करा.

48) अ�कट उ�ा �णजे काय ? पदाथा�तील अ�कट उ�ा बाहेर टाकला गे�ास पदाथा��ा अव�ा कशा बदलतात?

49) थंड �देशात जलीय वन�ती व जलचर यांना �जवंत ठेव�ात पा�ा�ा असंगत आचरणाची भू�मका �� करा.

50) शीतपेयाची बाटली ��जमधून काढून ठेव�ास बाटली�ा बा� पृ�भागावर पा�ाचे थ�ब जमा झालेले �दसतात.

याचे ��ीकरण दव�ब� दू�ा साहा�ाने करा.
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51) 'गीताला �नर� आकाशात उंचाव�न उडणा�ा �वमाना�ा मागे पांढरा प�ा �दसला' या घटनेमागील ��ांची उ�रे

�लहा.

i) हवेची सापे� आ��ता जा� अस�ास �दसणा�ा प��ावर कोणता प�रणाम होईल?

ii) हवेची सापे� आ��ता कमी अस�ास पांढ�ा प��ावर कोणता प�रणाम होईल?

iii) हवा दमट तसेच कोरडी के�ा असते?

52) सोबत�ा आकृतीचे �नरी�ण क�न �वचारले�ा ��ांची उ�रे �लहा.

अ) पा�ाचा कोणता गुणधम� ल�ात येतो?

आ) पा�ा�ा पृ�भागावरील तापमान �कती आहे?

इ) बफा�खालील पा�ाचे तापमान �कती आहे?

53) आकृतीत दश��वलेली ���या ओळखून थोड� यात � प� ट करा.

54) खालील कृती अ�ासा व ��ांची उ�रे �लहा.

1) समान व�ुमान असलेले लोखंड, तांबे व �शसे यांचे भरीव गोळे �ा.

2) तीन ही गोळे उकळ�ा पा�ात थोडा वेळ ठेवा.

3) काही वेळानंतर �ांना उकळ�ा पा�ातून बाहेर काढा.

4) ते गोळे लगेच मेणा�ा जाड थरावर ठेवा.

5) ��ेक गोळा मेणाम�े �कती खोलीपय�त गेला याची न�द �ा.

�� : अ) या कृतीतून पदाथा��ा कोण�ा गुणधमा�चा अ�ास करता येईल?

आ) तो गुणधम� सांगा.

इ) याच कृती�ा आधारे उ�ता �व�नमयाचे त� �� करा.
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55) एका उ�ता रोधक पेटीत एक उ� व एक थंड व�ू ठेवले�ा आहेत.

अ) उ�तेचे वहन झा�ास दो�ी व�ूं�ा तापमानात कोणता फरक पडेल?

आ) या दोन व�ूं�ा ऊज��ा देवाणघेवाण बाबत उ�तेचे कोणते त� लागू पडेल?

56) आकृतीत दश��वले� या घटनेचे नाव �ल�न थोड� यात � प� ट करा.

57) �नसगा�तील इं�धनु� या सुंदर घटनेमागील �काशाचे तीन एक��त गुणधम� (घटना),  �रका�ा वतु�ळात �लहा.

58) खालील आकृतीचे �नरी�ण क�न  �दले�ा चौकटीत �काशाचा यो�  गुणधम� �लहा.

59) खालील आकृतीचे �नरी�ण क�न  �वचारले�ा ��ाची उ�रे �लहा .

अ. कोण�ा रंगाचे  �काश�करण सवा��धक वळतात?

आ. कोण�ा रंगाची �काश�करण सवा�त कमी वळतात?

इ. जांभ�ा �काश �करणांची तरंगलांबी �कती ?
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60) + 25 स�टीमीटर नाभीय अंतर असले�ा ब�हग�ल �भ� गाचे श�� काढा.

61) एका ब�हग�ल �भ� गाचे नाभीय अंतर 20 स�टीमीटर आहे, तर �ाची श�� �कती असेल.

62) ��ेक� 30 स�टीमीटर नाभीय अंतर असलेली दोन अंतग�ल �भ� गे एकमेकांना लावून ठेवली अस�ास �ाची

संयोग श�� काढा.

63) नाभीय अंतर 12 स�टीमीटर असलेले �भ� ग �ापासून 10 स�टीमीटर अंतरावर असले�ा एका व�ूची वा�व ��तमा

�नमा�ण करते, तर ती व�ू �भ� गा पासून �कती अंतरावर ठेवलेली असेल?

64) 5 स�टीमीटर उंचीची व�ू 20 स�टीमीटर नाभीय अंतर असले�ा अ�भसारी �भ� गासमोर 10 स�टीमीटर अंतरावर

ठेवली आहे, तर ��तमेची �ान, आकार आ�ण ��प शोधा.

65) एक व�ू ब�हग�ल �भ� गा पासून 20 स�टीमीटर अंतरावर मु� अ�ावर लांब ठेवली. जर व�ू व�ू ची उंची 5

स�टीमीटर व नाभीय अंतर 10 स�टीमीटर आहे, तर ��तमेचे ��प, �ान व आकार सांगा. व�ूची ��तमा

व�ूपे�ा �कती मोठी असेल?

66) 30 स�टीमीटर व - 10 स�टीमीटर नाभीय अंतर असलेली दोन �भ� गे एक� ठेवले, तर �ांचे संयोगाची श�� �कती

येईल?

67) खालील आकृतीत �व�वध व�ू पाहताना �भ� गांचा बदलणारा आकार दश��वलेला आहे, �दलेली आकृती पूण� क�न

�तला यो� �कारे नाम�नद�शीत करा.

68) खाली �दले�ा आकृतीतील मानवी डो�ा�ा भागांना नावे �ा व �ांची काय� �लहा.
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69) खालील �दले�ा आकृतीचे �नरी�ण क�न आकृती दु�� करा व आकृतीव�न काय �� होते ते �लहा.

70) खालील आकृतीत डो�ामधील कोणता ��ीदोष दाख�वलेला आहे �ाचे नाव �ल�न �ावरील उपाय ��

करणारी नाम�नद��शत आकृती काढा.

71) खालील आकृतीम�े दश��वलेले �नयम �लहा.

72) खालील आकृती चे �नरी�ण क�न खालील ��ांची उ�रे �लहा.

अ) वरील �कारचे �भ� गा�ा मांडणीचा वापर कशासाठी केला जातो?

आ) पदाथ� �भ� गा�ारे तयार झालेली ��तमा कशी आहे?

इ) जर व�ू F0 �ा पलीकडे ठेव�ाऐवजी O व F0 याम�े ठेवली तर काय होईल?
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73) खालील �च�ात दाखवलेली संक�ना �� करा.

74) कंसात �दले�ा पया�य पैक� यो� पया�य �नवडून परी�ेत पूण� करा.

(अ�धकतम, कमीत कमी, जा�ीत जा�, �नकट �ब� दू, दूर �ब� दू, 2.5 स�टीमीटर, 25 स�टीमीटर)

�नरोगी डो�ापासून �ा _____ अंतरावर �ा व�ू असताना ती सु��पणे व डो�ावर ताण न देता �दसू

शकते �ा अंतराला सु�� ��ीचे लघु�म अंतर �णतात व व�ु�ा �ा �ानाला डो�ाचा _____ �णतात.

�नरोगी मानवी डो�ासाठी �नकट �ब� दू डो�ापासून _____ अंतरावर असतो. डो�ापासून �ा _____

अंतरावर व�ू असताना ती सु ��पणे �दसू शकते �ा अंतराला सु�� ��ीचे _____ अंतर �णतात व�ू�ा

या �ानाला डो�ाचा _____ �णतात. �नरोगी मानवी डो�ासाठी दूर �ब� दू अनंत अंतरावर असतो.

75) कंसात �दले�ा पया�य पैक� यो� पया�य �नवडून प�र�ेद पूण� करा.

(रंगांध, वा�व, शं�ाकार , �काशसंवेदी, दंडाकार, रंगीत )

मानवी डो�ातील ��ीपटल अनेक _____ पेश�चे बनलेले असते. या पेशी दंडाकार आ�ण शं�ाकार

असतात._____ पेशी �काशा�ा ती�तेस ��तसाद देतात आ�ण म�दूत �काशा�ा तेज�ी तेचे �क� वा अंग दुखते

ची मा�हती पुरवतात, तर _____ पेशी �काशा�ा रंगाला ��तसाद देतात आ�ण ���पटलावर ��तमे�ा रंगाची

मा�हती म�दूत पुरवतात. फ� मा�हतीचे म�दू �ारे �व�ेषण केले जाते आ�ण आपणास व�ूचे _____ �च� �दसते.

दंडाकार पेशी अंधुक �काशात सु�ा ��तसाद देतात, परंतु _____ पेश�ना अंधुक �काशात संवेदना नसतात.

काही ���म�े �व�श� रंगांना ��तसाद देणा�ा शं�ाकार पेश�चा अभाव असतो. अशा ��� ते रंग ओळखू

शकत नाहीत �क� वा �नर�नरा�ा रंगात भेद क� शकत नाहीत या ���ना _____ �णतात.

76) �भ� गासाठी वापर� यात येणारे काट��शयन �च� हसंकेत � प� ट करा.

77) अंतग�ल �भ� गाचे उपयोग �लहा.

78) पुढील आकृतीचे �नरी�ण क�न अ�भ��येचा �कार ओळखा व �नरी�ण �लहा.
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अ) गंज �णजे काय ?

ब) गंजाचे रासाय�नक नाव �लहा.

क) गंजाचे रेणुसू� �लहा.

79) पुढील आकृतीचे �नरी�ण क�न उ�रे �लहा .

अ) �रण ��तबंध करणा�ा प�तीचे नाव �लहा .

आ) कोण�ा धातुंचे �रण रोख�ासाठी ही प�त वापरतात ?

इ)  या प�तीत धना� �णून काय वापरले जाते ?

80) सुबक, नाम�नद��शत आकृती�ा साहा�ाने जलश��वर आधा�रत �वलगीकरण प�त �� करा.

81) पुढील आकृतीचे �नरी�ण क�न उ�रे �लहा.

अ) प�तीचे नाव: -----------

आ) प�त �� करा.

इ) या प�तीची दोन उदाहरणे �लहा.

82) पुढील आकृतीचे �नरी�ण क�न उ�रे �लहा.

अ) प�तीचे नाव:-----------

आ) धना� व ॠणा� अ�भ��या �लहा .

इ) �म�णा म�े �ुओ�ार व �ायोलाईट का

�मसळले जाते ?
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83) पुढील धातुकां�ा संहतीकरणाची प�त ओळखून स�व�र �� करा .

84) पुढील आकृतीचे �नरी�ण क�न उ�रे �लहा.

अ) पा�ाबरोबर अ�भ��या करणा�ा दोन धातुंची नावे �लहा.

आ) दोन म�म ��याशील धातुंची नावे �लहा.

इ) सवा�त जा� अ�भ��याशील व सवा�त कमी अ�भ��याशील धातु कोणता?

85) सुबक, नाम�नद��शत आकृती�ा साहा�ाने फेनतरण प�त �� करा.

86) खालील उतारा वाचून �ावर आधा�रत �� सोडवा.

अ�भ��या�शलता �ेणीनुसार लोहापे�ा ज� अ�धक ��याशील असतो,लोह हा चांदीपे�ा अ�धक ��याशील

असतो हे अ�ासत असताना एका �व�ा�ा�ने लोखंडी �खळे �स��र नाय�ेट�ा �ावणात बुडवले तर खालील

��ांची उ�रे �लहा.

अ. अ�भ��या�शलता �णजे काय ?

आ. �स��र नाय�ेट�ा �ावणात लोखंडी �खळे बुडवली असता काय घडेल ?

इ. लोह धातूची �स��र नाय�ेट �ावणासह घडणारी अ�भ��या कोण�ा �कारची आहे ?

ई. जर लोखंडी �ख�ाऐवजी ज�ाची कांडी �फरवली तर काय बदल होईल ?
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87) पुढील ओघत� ता पूण� करा.

88) पुढील ओघत� ता पूण� करा.

89) पुढील ओघत� ता पूण� करा.

90) अ� केनांची समजातीय �ेणी पूण� करा.
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91) अ�ोहोलची समजातीय �ेणी पूण� करा.

92) अ� क�नांची समजातीय �ेणी पूण� करा.

93) पुढील त�ात यो� काब�नी संयुगातील ��या�क गटाची नावे �ल�न पूण� करा.

( ई�र, अ�ीहाइड, क�टोन, काब��झी�लक आ�, अ�ोहोल, इथर )

94) पुढील त�ा यो� रचना सू� व रेणुसू� �ल�न पूण� करा.

45



SCERTM P
un

e

95) पुढील काब�नी संयुगांची आय.यू. पी.ए.सी. नावे �ल�न त�ा पूण� करा.

96) पुढील कृतीप��का यो� उ�रे �ल�न पूण� करा.
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97) पुढील कृतीप��का पूण� करा.

कंसात �दले� या हाय�ोकाब�नची यो� य नावे पुढील रचनासु�ासमोर �लहा.

(आयसो� युटीलीन, साय� लोहे� झेन, �ोपेन, साय� लोहे� झीन, साय� लोप�टेन, बे� झीन, �ोपाइन, आयसो�ुटेन,

�ोपीन)

98) वरील रचनासु�ां� या आधारे IUPAC नामकरण संदभा�तील कृतीप��का पूण� करा.
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99) पुढील रचनासू�ाव�न �� नांची उ� तरे �लहा.

अ) �दलेले रचनासू� दश��वले� या हाय�ोकाब�नचे नाव �लहा.

आ) हा हाय�ोकाब�न कोण� या हाय�ोकाब�न� या �कारात समा�व� ट होते?

इ) या �कार� या वै�श� �पूण� संरचना असले� या संयुगांना कोण� या �कारची

संयुगे � हणतात?

100) पुढील उदाहरणे त�ात यो� �ठकाणी �ल�न त�ा पूण� करा.

(आयसो� युटीलीन, साय� लोहे� झेन, �ोपेन, साय� लोहे� झीन, साय� लोप�टेन, बे� झीन, �ोपाइन, आयसो�ुटेन,

�ोपीन)

सरल �ृंखला हाय�ोकाब�न शाखीय �ृंखला हाय�ोकाब�न वलयां�कत हाय�ोकाब�न

101) आय�नक संयुगांचे गुणधम� �लहा.

102) �ोरीनचे रेणुसू� Cl2 असे आहे. �ोरीन�ा रेणूची इले��ॉन-�ठपका संरचना व रेषा संरचना यांचे रेखाटन

करा.

103) पा�ाचे रेणुसू� H2O आहे. या ��अणु-रेणूची इले��ॉन-�ठपका संरचना व रेषा संरचना काढा. (ऑ�ीजन

अणू�ा इले��ॉनसाठी �ठपका व हाय�ोजन�ा अणूंमधील इले��ॉनसाठी फुली वापरा.)

104) अमो�नआचे रेणुसू� NH3 आहे. अमो�नआसाठी इले��ॉन-�ठपका संरचना व रेषा संरचना काढा.

105) साय�ोहे�झेनची इले��ॉन-�ठपका संरचना काढा.

106) तीन नैस�ग�  क ब�वा�रकांची नावे सांगून ती कोठे आढळतात व कोण�ा एकवा�रकापासून बनलेली आहेत ते

�लहा.

107) ��नेगार व गॅसोहोल �णजे काय? �ांचे काय उपयोग आहेत?

108) आकृतीचे �नरी�ण क�न उ�रे �लहा.

अ) सवा�त बाहेरील क�ेचे नाव काय आहे?

आ) �न� क�ांम�े कोणते उप�ह �मण करतात?

इ) आकृतीत कोण�ा  �व�वध क�ा दश��वले�ा आहे?

ई) �ूटन�ा गती�वषयक �तस�ा �नयमावर आधा�रत ��ेपकाची उदाहरणे �लहा?
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109) सै�नक� व  �दशादश�क उप�हाचे काय� �लहा.

110) कृ��म उप�ह �णजे काय ? उप�हा�ा काया�नुसार �ांचे वग�करण कसे करतात?

111) एखा�ा �हाचे व�ुमान पृ�ी�ा व�ुमाना�ा पे�ा आठ पट जा�  आ�ण ���ा पृ�ी�ा ���े�ा दु�ट

असेल तर �ा �हासाठी मु��वेग �कती असेल?

112) चं�ावरील मु��वेग हा पृ�ीवरील मु�� वेगापे�ा कमी आहे �� करा?

113) खालील त�ा पूण� करा.
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�� 4 था : पुढील ��ांची उ�रे �ा.      (��ेक� 5 गुण)
1) खालील उतारा काळजीपूव�क वाचून �ावर आधा�रत ��ांची उ�रे �लहा.

पृ�ीचे गु��ीय बल सग�ा व�ूंवर �यु� होते हे आप�ाला माहीत आहे. आपण दगड हातात धरलेला असताना

देखील हे बल �यु� होतच होते. परंतु आपण हाताने �व�� �दशेने लावत असलेले बल �ाला संतु�लत करत होते

व तो दगड ��र होता. आपण हातातून सोडून �द�ावर दगडावर केवळ गु��ीय बल �यु� होत अस�ाने

�ा�ा �भावाने तो दगड खाली पडला. जे�ा एखादी व�ू केवळ गु��ीय बला�ा �भावाने ग�तमान असेल तर

�ा गतीला मु� पतन �णतात. �णजे दगडाचे मु� पतन होते. मु� पतनात आरंभीचा वेग शू� असतो व

कालानुसार गु��ीय �रणामुळे तो वाढत जातो. पृ�ीवर मु� पतना�ा वेळी हवेशी होणा�ा घष�णामुळे व�ू�ा

गतीला �वरोध होतो व व�ूवर �ावक बलही काय� करते. �णून ख�ा अथा�ने मु� पतन हे हवेत होऊ शकत

नाही. ते केवळ �नवा�तातच श� आहे.

अ) यो� पया�य �नवडून खालील �वधान पूण� करा.

हातात धरलेला दगड ��र असतो कारण �ावर ....

a) दोन असंतु�लत बले �यु� असतात. b) केवळ पृ�ीचे गु��ीय बल �यु� असते.

c) पृ�ीचे गु��ीय बल �यु� नसते. d) दोन असंतु�लत बले �यु� असतात.

आ) पृ�ीवर मु� पतन का होऊ शकत नाही?

इ) मु� पतन होत असताना व�ूचा वेग का वाढत जातो?

ई) मु� पतन होत असताना व�ूवर कोण�ा बलाचा �भाव असतो?

उ) मु� पतन केवळ �नवा�तातच का श� होते?

2) पुढील त�ातील तीनही �ंभातील न�द�मधील संबंध ल�ात घेऊन �ा�माणे त�ा पु� हा �लहा.

�ंभ-1

(�ान)

�ंभ-2

पृ�ी�ा पृ�भागापासून उंची (km)

�ंभ-3

g (m/s2)

पृ�ीचा पृ�भाग (सरासरी) 8.8 0.225

माउंट ए�रे� 36.6 9.81

मानव�न�म�त फु�ाने गाठलेली सवा��धक उंची 400 9.8

अंतराळ यानाची क�ा 35700 9.77

दळणवळण उप�हाची क�ा 0 8.7

3) �दले�ा त�ाचे �नरी�ण क�न �ाखालील ��ांची उ�रे �लहा.

मूल�� A B C D

इले��ॉन सं�पण 2, 1 2, 8 2, 8, 1 2, 8, 8

अ) कोणती मूल��े एकाच आवता�त आहेत ? 1 गुण

आ) कोण�ा मूल��ांचा गण सारखा आहे? 1 गुण
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इ) कोणती मूल��े गण  18  म�े आहेत ? 1 गुण

ई) मूल�� A  व C  पैक� कोणते मूल�� अ�धक ��याशील आहे? 1 गुण

उ)  A व B पैक� कोणते मूल�� �ा�ा संयुगाव�ेत आढळते ? 1 गुण

4) X (अणुअंक 11) व  Y (अणुअंक  17) ही  मूल��े YX  हे संयुग तयार करतात, तर खालील ��ांची उ�रे �लहा.

अ) आधु�नक आवत�सारणीत  X व Y या मूल��ांचे �ान �न��त करा. 1 गुण

आ) X व Y हे धात,अधातू,धातूस�श या �कारांपैक� कोण�ा �कारचे मूल��े आहे? 1 गुण

इ) X व Y ही  कोण�ा कुलातील व कोण�ा खंडातील मूल��े आहेत? 1 गुण

ई) या मूल��ांचे इले��ॉन सं�पण व संयुजा ठरवा. 2 गुण

5) खाली �दले�ा आवत�सारणीचे �नरी�ण क�न ��ांची उ�रे �लहा.

अ) �तस�ा आवता�तील मूल��ांची नावे व संयुजा �लहा . 2 गुण

आ) या आवता�तील मूल��ांचे धातू, अधातू व धातुस�श अशा �कारात वग�करण करा. 1 गुण

इ) �दले�ा आवत�सारणीत अधातु कोण�ा खंडात आहेत? 1 गुण

ई) कोण�ाही  2 धातुस�श  मूल��ांची नावे �लहा. 1 गुण

6) आधु�नक आवत�सारणीतील दुस�ा आवता�तील मूल��ांचे नाव, सं�ा, अणुअंक, इले��ॉन सं�पण दश�वणारा

त�ा तयार क�न या मूल��ांचा �ां�ा चढ�ा अणु आकारमाना�माणे �म लावा.

7) आवत�सारणी तयार करताना म�डेली�ने मूल��ांचे कोणते भौ�तक व रासाय�नक गुणधम� �वचारात घेतले? आवत�

�नयमाचे पालन करताना म�डेलीवपुढे कोणती आ�ाने होती?

8) आधुनीक आवत�सारणीची रचना थोड� यात � प� ट करा.

9) एका मूल��ाचे इले��ॉन सं�पण 2, 8, 2 असे आहे. याव�न खालील ��ांची उ�रे �लहा.

अ. या मूल��ाचा अणुअंक �कती?
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आ. या मूल��ाचा गण कोणता?

इ. हे मूल�� कोण�ा आवता�त आहे?

ई. या मूल��ाचे रासाय�नक गुणधम� खालीलपैक� कोण�ा मूल��ासारखे असतील?

(कंसात अणुअंक �दले आहेत)

N (7), Be (4) , Ar (18), Cl (17)

10) पुढील रासाय�नक अ�भ��येचे संतुलन खालील सूचने�माणे करा.

NaOH  + H2SO4 →  Na2SO4 +  H2O

अ) रासाय�नक समीकरणातील अ�भ��या कारके उ�ा�दते यांची नावे �लहा.

आ) रासाय�नक समीकरणातील मूल��ांची यादी करा.

इ) अ�भ��या कारकांची व उ�ादकांची अणू सं�ा �लहा.

ई) यो� सहगुणक घेऊन संतु�लत समीकरण पु�ा �लहा.

उ) ऑ��डीकरण �णजे इले��ॉन गमावणे, तर �पण �णजे काय?

11) पुढील आकृतीचे �नरी�ण करा व �� नांची उ� तरे �लहा.

अ) आकृतीत कोणती ���या दश�वली आहे?

आ) आकृतीत दश�वलेली रासाय�नक अ�भ��या � प� ट करा.

इ) धना� व ऋणा�ावर होणा-या अ�भ��या �लहा.

12) �व�ूत च�ल�ाची आकृती काढून  रचना व काय� �� करा.

13) �व�ूत ज�न�ाची आकृती काढून रचना व काय� �� करा.

14) �व�ूत धारेमुळे वाहकाभोवती �नमा�ण होणारे चुंबक�य �े� आकृतीव�न �� करा.

15) आकृतीचे �नरी�ण क�न �वचारले� या �� नांची उ� तरे �लहा.
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अ) आकृतीत दश��वलेली रचना कोण� या यं�ाची आहे ?

आ) हे यं� कोण� या त� � वावर काय� करते ते � प� ट करा.

इ) या यं�ाचे कोणतेही तीन उपयोग �लहा.

16) आकृतीचे �नरी�ण क�न �वचारले� या �� नांची उ� तरे �लहा.

अ) आकृतीत दश��वलेली रचना कोण� या यं�ाची आहे ?

आ) हे यं� कोण� या त� � वावर काय� करते ते � प� ट करा.

इ) या यं�ाचे कोणतेही तीन उपयोग �लहा.

17) प�र�ेद वाचू � यावर आधा�रत ��ांची उ� तरे �लहा.

उ� व थंड व�ूंम�े उ�तेची देवाणघेवाण झा�ास उ� व�ूचे तापमान कमी होत जाते व थंड व�ूचे

तापमान वाढत जाते. जोपय�त दो�ी व�ूंचे तापमान सारखे होत नाही तोपय�त तापमानातील हा बदल होय राहतो. या

��येत गरम व�ू उ�ता गमावते, तर थंड व�ू उ�ता �हण करते. दो�ी व�ू फ� एकमेकांम�े ऊज�ची देवाणघेवाण

क� शकतात अशा ��तीत अस�ास �णजेच जर दो�ी व�ूंची �णाली (system) वातावरणापासून वेगळी

के�ास �णाली मधून उ�ता आतही येणार नाही �क� वा बाहेरही जाणार नाही.

अ) उ�ता �ानांतरण कोठून कोठे होते?

आ) अशा ��तीत आपणास उ�ते�ा कोण�ा त�ाचा बोध होतो?

इ) ते त� थोड�ात कसे सांगता येईल?

ई) या त�ाचा उपयोग पदाथा��ा कोण�ा गुणधमा��ा मापनासाठी केला जातो?

18) खालील तापमान-काल आलेख �� करा.
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19) ब�हग�ल �भ� गा�ारे व�ूं�ा �मळणा�ा �व�वध ��तमांचे �ान आकार व ��प �करणाकृती�ारे �� करा.

अ) व�ू अनंत अंतरावर असेल

आ) व�ू 2F1 �ा पलीकडे असेल

इ) व�ू 2F1 वर असेल

ई) व�ू F1 आ�ण 2 F2 �ा दर�ान असेल

उ) व�ू नाभी F1 वर असेल

ऊ) व�ू नाभी F1 आ�ण �काशीय म� O दर�ान असेल

20) ��याशीलते नुसार जा�, म�म व कमी ��याशील धातुं�ा �न�ष�ण कर�ा�ा प�ती स�व�र �� करा.

21) बॉ�ाईट�ा संहतीकरणाची बेअर ���या रासाय�नक समीकरणासह �� करा.

22) सुबक , नाम�नद��शत आकृती�ा साहा�ाने ॲ�ु�मनाचे  �व�ुत अपघटन स�व�र �� करा.

23) पुढील आकृतीचे �नरी�ण क�न उ�रे �लहा.

अ)  प�तीचे नाव �लहा .

आ) या प�तीत धना� व ॠणा� �णून काय वापरले जाते ?

इ) �ायोलाईटचा उपयोग व रेणुसू� �लहा.

ई) धना� अ�भ��या �लहा.

उ) ॠणा� अ�भ��या �लहा.

24) पुढील आकृतीचे �नरी�ण क�न �दले�ा प�त�ची नावे �लहा व स�व�र �� करा.

अ)
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आ)

25) पुढील प�र�ेदाव�न �वचारले�ा ��ांची उ�रे �लहा .

अ) धातुके �णजे काय ?

आ) धातु�व�ान या शाखेत कोणकोण�ा ���यांचा समावेश होतो ? धातु�व�ान �णजे काय?

इ) मु�ाव�ेत आढ़ळणारे धातु कोणते ?

ई) धातु संयु�ाव�ेत कोण�ा ��पात आढळतात?

उ) मृदा अशु�ी �णजे काय ?

26) बेअरची ���या �� क�न बेअरची ���या आ�ण हॉल�ा ���येमधील फरक सांगा ?

27) �रण �णजे काय? �रणाची उदाहरणे देऊन उपाययोजना सांगा ?

28) आकृतीचे �नरी�ण क�न पुढील ��ांची उ�रे �लहा.
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आ) वरील रासाय�नक अ�भ��या संतु�लत समीकरण ��पात �लहा.

इ) वरील अ�भ��येत तयार होणा�ा उ�ा�दताचे नाव �ल�न,  एक उपयोग �लहा.

ई) वरील अ�भ��येत वापर�ात आले�ा उ�ेरकाचे नाव �लहा.

29) पुढील आकृतीचे �नरी�ण क�न ��ांची उ�रे �लहा.

अ) वरील आकृतीत दश��वलेली रासाय�नक अ�भ��या संतु�लत समीकरणा�ा ��पात �लहा.

आ) वरील रासाय�नक अ�भ��येतील मो�ा परी�ानळीत फसफसून येणा�ा वायूचे नाव �लहा.

इ) लहान परी�ानळीतील चु�ा�ा �नवळीत बुडबुडे का �दसतात?

ई) चु�ा�ा �नवळी�ा रंगातील कोणता बदल होतो?

30) भारता�ा उप�ह मा�लकांची व ��ेपकाची नावे �लहा ?

31) उप�ह ��ेपक �णजे काय? इ�ो (I.S.R.O.) ने बन�वले�ा एका उप�ह ��ेपक आचा बा� आराखडा

आकृतीसह �� करा .

32) खालील प�र�ेद वाचून उ�रे �लहा .

चं�ानंतर पृ�ीला दुसरी जवळची खगोलीय व�ू �णजे मंगळ. मंगळाकडे ही अनेक रा�ांनी याने पाठ�वली.

परंतु ही मोहीम अवघड अस�ाने �ातील जवळ जवळ अ�ा� मो�हमा यश�ी होऊ शक�ा नाहीत. मा� आप�ाला

अ�भमान वाटावा अशी काम�गरी केली आहे. इ�ोने अ�ंत कमी खचा�त नो��बर 2013 म�े ��े�पत केलेले मंगल यान
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स� �बर 2014 म�े मंगळा�ा क�ेत ��ा�पत झाली व �ाने मंगळाचा पृ�भाग व वायुमंडल याब�ल मह�ाची मा�हती

�मळ�वली.

अ) चं�ानंतर पृ�ीला सवा�त जवळची खगोलीय व�ू कोणती?

आ) इ�ो ने मंगल यान मंगळा�ा क�ेत के�ा ��ा�पत केले ?

इ) इ�ो�ा मंगळयानाने कोणती मह�ाची मा�हती �मळवली ?

ई)�व�श� वेग हा उप�हा�ा व�ुमानवर अवलंबून नसतो �� करा ?

33) अवकाश मो�हमांची गरज व मह� � व � प� ट करा.

*****************
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