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वेळ : २ तास

त्रवज्ञान आत्रि तंिज्ञान भाग १

सूचना:
1. सर्व प्रश्न सोडर्णे आर्श्यक आहे.
2. आर्श्यक तेथे शास्त्रीय र् ताांत्ररक दृष्ट्या योग्य नामत्रनदेत्रशत आकृत्या काढा.
3. प्रत्येक म्य य प्रश्न त्रित्रहयाया ी स्रुर्ात स्त्र्तांर पानार्र करार्ी.
4. उजव्या बाजू े अांक ग्ण दशवत्रर्तात.
5. प्रत्येक बहुपयावयी प्रश्नासाठी (प्रश्न 1.B ), मूल्यमापन प्रथम प्रयत्नास केिे जाईि.
6. प्रत्येक बहुपयावयी प्रश्नाां े उत्तर, पयावय क्रमाांकासह त्रिहार्े.
उदा. i. a) ................

ii. c) ...............

गुि : ४०

प्र.1.अ) खािीि प्रश्न सोडर्ा.
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2
i) g = GM/r असल्यास गोर्ा बी आत्रण माऊंट एव्हरेस्त्ट े त्रशखर याांपकक कोणत्या त्रठकाणी
ग्रूत्र् त्र्रण, g जास्त्त असेि.
ii) खािीि रासायत्रनक अत्रित्रक्रयेत कोणत्या अत्रिकारका े ्सिडसडीकरण आत्रण षपणपण होते ते
ओळखा.
Fe + S
FeS
iii) गटात न बसणारा शब्द ओळखून त्या े समथवन करा.
त्रर्तळतार, एम. सी. बी., रबरी मोजे, जत्रनर
iv) खािीि आकृतीत दाखत्रर्िेल्या दृसिोदोचा े नार् त्रिहा.

v) प्रोपेन े रेणूस्र C3H8 आहे, त्यार्रून प्रोपेन े र नासूर काढा.
ब) त्रदिेल्या पयावयाांपक योग्य पयावय त्रनर्डून त्रर्धान प्न्हा त्रिहा .
(i) कषपण तापमानािा द्रर्रुप असणारे हॅिोजन मूिद्रव्य ..................
अ) फ्ल्ओररन
ब) अॅस्त्टेटाईन
क) ब्रोत्रमन
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ड) आयोत्रडन

(ii) त्रपतळी िाांड्यार्र षपणरणाम्ळे त्रहरर्ट थर जमा होऊ नये म्हणून खािीिपकक कोणती त्रक्रया
कराि?
अ) त्रर्िेपन
ब) धनाग्रीकरण
क) कत्रथिीकरण
ड) सांत्रमश्रीकरण
(iii) खािी त्रदिेल्या काबवनी सांय्गाया रासायत्रनक अत्रित्रक्रये ा प्रकार ओळखा.

अ) समार्ेशन

ब) प्रत्रतयोजन

क) अपघटन

ड) षपणपण

(iv) बर्ावत ................ त्रमसळून बर्ाव े तापमान 00C पेषपणा कमी करता येते.
अ) ि्सा
ब) र्ाळू
क) मीठ
ड) कोळसा
(v) बत्रहगोि त्रिांगा े नािीय अांतर काढताना त्रमळणारी प्रत्रतमा ................... असते.
अ) स्िटी र् र्ास्त्तर्
ब) स्िटी र् अिासी
क) उिट र् र्ास्त्तर्
ड) उिट र् आिासी

प्र.2 खािीि प्रश्न सोडर्ा. (कोणतेही पा )
i) खािीि अत्रित्रक्रये े त्रनरीषपणण करून त्रर् ारिेल्या प्रश्नाां ी उत्तरे त्रिहा.
CuSO4 (aq) + Fe (s)
FeSO4(aq) + Cu (s)
अ) र्रीि अत्रित्रक्रये ा प्रकार ओळखून त्रिहा.
आ) र्रीि अत्रित्रक्रये ी व्याय या त्रिहा.
ii) जर एका माध्यमातून 1.5 x 108 m/s र्ेगाने जाणारा प्रकाश दुसऱ्या माध्यमात गेल्यास र् त्या ा
र्ेग 0.75 x 108 m/s होत असल्यास पत्रहल्या माध्यमाया सांदिावतीि दुसऱ्या माध्यमा ा
अपर्तवनाांक त्रकती असेि ?
iii) आकृती े त्रनरीषपणण करून खािीि प्रश्नाां ी उत्तरे त्रिहा.
अ) A या ौकटीत दशवत्रर्िेिा
खांड ओळखून त्या खांडातीि
कोणत्याही एका मूिद्रव्या े
इिेडटरॉन सांरूपण त्रिहा.
आ) B या अषपणराने दशवत्रर्िेिे
मूिद्रव्या ा खांड ओळखून
त्रकतव्या आर्तवनात आहे ते त्रिहा.
iv) खािीि त्रदिेल्या हायडरोकाबवन ी IUPAC नार्े त्रिहा.
अ) CH3-CHOH-CH3
आ) CH3-CH2-COOH
v) त्रर्जेया बल्बमध्ये कतंति बनत्रर्यायासाठी टांगस्त्टन धातू ा उपयोग का करतात ते त्रिहा.
vi) महेंद्र र् त्रर्राट एकमेकाांपासून 1 मीटर अांतरार्र बसिे आहेत. त्याां ी र्स्त्त्माने 75 त्रकिोग्रॅम र्
80 त्रकिोग्रॅम आहेत. त्याांयातीि ग्रूत्र्ीय बि त्रकती आहे? G = 6.67 x 10-11 Nm2/kg2
vii) खािीि त्रदिेल्या आकृतीतीि प्रत्रक्रया ओळखून थोडडयात स्त्पष्ट्ट करा.
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प्र.3 खािीि प्रश्न सोडर्ा. (कोणतेही पा )
i) सोबतया आकृती े त्रनरीषपणण करून प्ढीि प्रश्नाां ी उत्तरे त्रिहा.
अ) आकृती त्रनसगावतीि कोणत्या घटनेशी सांबांधीत आहे ते
ओळखून त्रिहा.
आ) त्या घटनेत प्रकाशत्रकरणाांशी सांबत्रां धत कोणकोणत्या
त्रक्रया त्रदसून येतात?
इ) आकृती काढून र्रीि त्रक्रया दशवर्ा.
ii) खािीि आकृती कोणते त्रनयम दशवत्रर्ते ते ओळखून सांबांत्रधत तीन त्रनयम त्रिहा.

iii) एका मूिद्रव्या े इिेडटरॉन सांरुपण 2,8,8,2 असे आहे. यार्रून खािी प्रश्नाां ी उत्तरे त्रिहा.
अ) या मूिद्रव्या ा अण्अांक त्रकती ?
आ) या मूिद्रव्या ा गण कोणता ?
इ) हे मूिद्रव्य त्रकतव्या आर्तवनात आहे?
iv) कृत्ररम उपग्रहाां े महत्र् त्मया शब्दाांत र्णवन करा.
v) सोबतया आकृती े त्रनरीषपणण करून प्ढीि प्रश्नाां ी उत्तरे त्रिहा.
अ) सोबतया आकृतीत दशवत्रर्िेिे उपकरण ओळखा.
आ) या उपकरणा ा एक उपयोग त्रिहा.
इ) या उपकरणात ऊजे े स्त्थानाांतरण कसे होते ते त्रिहा.
vi) खािीि समीकरण पायरीपायरीने सांत्त्रित करून त्रिहा.
NaOH + H2SO4
Na2SO4 + H2O
vii) खािीि पररछेदात त्रदिेिी प्रत्रक्रया ओळखून ती दशवत्रर्णारी नामत्रनदेत्रशत आकृती काढा.
अॅल्य्त्रमनाया त्रर्तळिेल्या त्रमश्रणा े (द्रर्णाांक 2000 0C) स्त्टीिया टाक मध्ये त्रर्द्य्त
अपघटन केिे जाते. या टाक या आतीि बाजूिा ग्रॅर्ाइट े अस्त्तर असते. हे अस्त्तर ऋणाग्रा े काम
करते. त्रर्तळिेल्या त्रर्द्य्त अपघटनी पदाथावत ब्डर्िेल्या काबवन (ग्रॅर्ाइट) या काांड्याां ा सां
धनाग्र म्हणून काम. द्रार्णाांक 1000 0C पयंत कमी करयायासाठी त्रमश्रणामध्ये क्रायोिाइट
(Na3AlF6) आत्रण फ्लल्य्अरस्त्पार (CaF2) त्रमसळिे जाते.
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प्र.4 खािीि प्रश्न सोडर्ा. (कोणताही एक)
05
i) खािीि उताऱ्या े र्ा न करा र् त्रर् ारिेल्या प्रश्नाां ी उत्तरे त्रिहा.
उष्ट्ण र् थांड र्स्त्तूांमध्ये उष्ट्णते ी देर्ाणघेर्ाण झाल्यास उष्ट्ण र्स्त्तू े तापमान कमी होत जाते र् थांड
र्स्त्तू े तापमान र्ाढत जाते. जोपयंत दोन्ही र्स्त्तूां े तापमान सारखे होत नाही तोपयंत तापमानातीि हा बदि
होत राहतो. या त्रक्रयेत गरम र्स्त्तू उष्ट्णता गमार्ते तर थांड र्स्त्तू उष्ट्णता ग्रहण करते. दोन्ही र्स्त्तू र्क्त
एकमेकाांमध्ये ऊजे ी देर्ाणघेर्ाण करू शकतात अशा सिस्त्थतीत असल्यास म्हणजे जर दोनही र्स्त्तूां ी
प्रणािी (System) र्ातार्रणापासून र्ेगळी केल्यास प्रणािी मधून उष्ट्णता आतही येणार नाही त्रकंर्ा
बाहेरही जाणार नाही.
अ. उष्ट्णता स्त्थानाांतरण कोठून कोठे होते?
आ. अशा सिस्त्थतीत आपणास उष्ट्णतेया कोणत्या तत्र्ा ा बोध होतो?
इ. ते तत्र् थोडडयात कसे साांगता येईि?
ई. या तत्र्ा ा उपयोग पदाथावया कोणत्या ग्णधमावया मापनासाठी केिा जातो?
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ii) खािीि आकृती े त्रनरीषपणण करून त्रर् ारिेल्या प्रश्नाां ी उत्तरे त्रिहा .

अ) आकृतीत दशवत्रर्िेिी त्रिांगा ी र ना कोणत्या दशवकामध्ये आढळते?
आ) या दशवका े कायव कसे ािते ते थोडडयात त्रिहा.
इ) या दशवकात त्रर्त्रिन्न त्रर्शािन कसे त्रमळर्ता येते?
ई) आकृतीिा योग्य नार्े देऊन आकृती प्न्हा काढा.
*** समाप्त ***
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