कृतीपवत्रका
ववज्ञान आवि तंत्रज्ञान: भाग 1

इ. १० वी

वेळ: 2 तास
गुि : 40

सूचना:
1. सर्व प्रश्न सोडर्णे आर्श्यक आहे.
2. आर्श्यक तेथे शास्त्रीय र् ताांत्ररक दृष्ट्या योग्य नामत्रनर्देत्रशत आकृत्या काढा.
3. प्रत्येक मुख्य प्रश्न त्रित्रहण्याची सुरर्ात स्त्र्तांर पानार्र करार्ी.
4. उजव्या बाजूचे अांक गुण र्दशवत्रर्तात.
5. प्रत्येक बहुपयावयी प्रश्नासाठी (प्रश्न 1.B ), मूल्यमापन प्रथम प्रयत्नासच केिे जाईि.
6. प्रत्येक बहुपयावयी प्रश्नाांचे उत्तर, पयावय क्रमाांकासह त्रिहार्े.
उर्दा. i. a) ................

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

प्रश्न 1 A) खालील प्रश्न सोडवा.
i.
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पर्दाथावचे द्रर्ातून स्त्थायुत रुपाांतर होत असताना पर्दाथावतीि अप्रकट उष्ट्मा .................

ii. खािीि रासायत्रनक अत्रिक्रीयेचा प्रकार ओळखा.
C12 H22 O11 →

∆

12C + 11H2 O

iii. Li, Na, K या डोबरायनरच्या रीकामध्ये त्रित्रथअम र् पोटॅत्रशअम चे अणुर्स्त्तुमान अनुक्रमे 6.9 र्
39.1 असल्यास सोडीअमचे अणुर्स्त्तुमान त्रकती?
iv. पत्रहिा सहसांबांध त्रर्चारात घेऊन र्दुसरा सहसांबांध पूणव करा.
हबि र्दुत्रबवण : िूपृष्ठापासून 569 km उांच
हबि र्दुत्रबवणीची भ्रमण कक्षा :
v. शेजारीि आकृतीचे त्रनरीक्षण करून प्रकाशाच्या अपर्तवनात्रर्षयी
अचूक अनुमान त्रिहा.

प्रश्न 1. B) विलेल्या पयाायांपैकी योग्य पयााय वनवडून वलहा.
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i. खािीि आकृतीचे त्रनरीक्षण करून योग्य पयावय त्रनर्डा.

a) A मधीि चुांबकीय क्षेराची तीव्रता जास्त्त आहे.

b) B मधीि चुांबकीय क्षेराची तीव्रता जास्त्त आहे.

c) Aर् B मध्ये चुांबकीय क्षेराची तीव्रता समान आहे. d) Aर् B मध्ये चुांबकीय क्षेराची तीव्रता कमी आहे.
ii. एका त्रर्द्यार्थयावने बत्रहगोि त्रिांगाच्या साहाय्याने खखडकीच्या गजाांची सुस्त्पष्ट प्रत्रतमा पडद्यार्र घेतिी.
परांतु उत्तम प्रत्रतमा त्रमळर्ण्यासाठीत्याच्या त्रशक्षकाांनी त्यािा खखडकी ऐर्जी र्दूर अांतरार्रीि एका झाडाची
प्रत्रतमा घेण्यास सुचत्रर्िे. सुस्त्पष्ट प्रत्रतमा त्रमळत्रर्ण्यासाठी त्रिांग .............
a)

पडद्याकडे हिर्ार्े िागेि.

b)

पडद्यापासून र्दूर हिर्ार्े िागेि.

c)

पडद्याच्या मागे हिर्ार्े िागेि.

d)

पडद्यापासून खूप र्दूर हिर्ार्े िागेि.

iii. Zn, Fe, Al आत्रण Cu या धातूांची त्रक्रयाशीितेच्या चढत्या क्रमाने योग्य माांडणी कोणती?
a)

Cu, Fe, Zn, Al

b)

Al, Cu, Fe, Zn

c)

Zn, Al, Cu, Fe

d)

Fe, Zn, Al, Cu

iv. खािीि रचना सूर कोणत्या काबवनी सांयुगाचे आहे.
a)

कापूर

b)

बेंझीन

c)

स्त्टाचव

d)

ग्िुकोज

v. चांद्रार्रीि 9 N र्जनाच्या व्यक्तीचे पृर्थर्ीर्रीि र्जन त्रकती असेि?
a)

3N

b)

15 N

c)

45 N

d)

54 N

प्रश्न 2 खालील प्रश्न सोडावा (कोितेही पाच )
1.
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त्रर्धान 1 : त्रर्द्युतधारेमुळे (इिेक्टटरॉनच्या प्रर्ाहामुळेच) त्रर्द्युत रोधात उष्ट्णता त्रनमावण होते.
त्रर्धान 2 : त्रर्द्युत रोधात उष्ट्णता ऊजाव अक्षयतेच्या त्रनयमानुसारच त्रनमावण होते.
त्रर्धान 1 हे त्रर्धान 2 च्या साहाय्याने स्त्पष्ट करा.

2.

स्त्र्रािी प्रयोग करीत असताना त्रतिा आढळिेिे त्रनरीक्षण खािी त्रर्दिे आहे त्या त्रनरीक्षणार्रून
त्रतिा पडिेल्या प्रश्नाांची उत्तरे द्या.
स्त्र्रािीस प्रयोग करत असताना प्रकाश घन मध्यमातून त्रर्रि माध्यमात जात असताना
स्त्तांत्रिकेपासून र्दूर जात असल्याचे त्रर्दसून आिे. स्त्र्रािीने आपती कोनाचे (i) मूल्य र्ाढर्त
नेल्यास अपर्तीत कोनाचे (r) मूल्य र्ाढिे, परांतु त्रर्त्रशष्ट आपती कोनानांतर मार प्रकाश त्रकरणे
घन माध्यमात परत येताना त्रर्दसिी यामुळे स्त्र्रािीस काही प्रश्न पडिे त्याची उत्तरे त्रिहा.
a) i च्या त्रर्त्रशष्ट मुल्यास काय म्हणतात? त्यार्ेळी r चे मूल्य त्रकती असते?
b) प्रकाश त्रकरण घन माध्यमात परत येण्याच्या प्रत्रक्रयेस काय म्हणतात? ती प्रत्रक्रया समजार्ून साांगा.

3.

4.

खािीि पैकी ताऱयाांच्या िुकिुकण्याचे योग्य कारण कोणते? ते कारण स्त्पष्ट करा.
a) ताऱयाांमध्ये र्ेळोर्ेळी होणारे त्रर्स्त्फोट.

b) ताऱयाांच्या प्रकाशाचे र्ायुमांडळातीि अर्शोषण

c) ताऱयाांची गती

d) र्ायुमांडळातीि र्ायूांचा बर्दिता अपर्तवनाांक.

“अ” या धातूचा अणुअांक 11 आहे आत्रण “ब” या धातूचा अणुअांक 20 आहे. या र्दोन धातूांपैकी
कोणता धातू हा अत्रधक त्रक्रयाशीि आहे? धातू “अ” ची त्रर्रि HCl आम्िाबरोबर होणारी
अत्रित्रक्रया त्रिहा.

5.

त्रमथेनचे इिेक्टटरॉन -त्रठपका सांरचना र् रचनासूर रेखाटा.

6.

एखाद्या ग्रहाचे र्स्त्तुमान पृर्थर्ीच्या र्स्त्तुमानापेक्षा 8 पट जास्त्त आत्रण त्ररज्या पृर्थर्ीच्या त्ररज्येच्या
र्दुप्पट असेि तर त्या ग्रहासाठी मुखक्तर्ेग त्रकती असेि?
(पृर्थर्ीसाठी मुखक्तर्ेग 11.2 km/s)

7.

अर्काश मोहीम म्हणजे काय? अर्काश मोत्रहमाांची गरज र् महत्त्र् तुमच्या शब्र्दात त्रिहा.

प्रश्न 3 खालील प्रश्न सोडवा (कोितेही पाच)
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1. एक चेंडू टेबिार्रून खािी पडतो र् 1सेकंर्दात जत्रमनीर्र पोहचतो g चे मूल्य 10 m/s2 असेि तर
टेबिाची उांची र् चेंडू जत्रमनीर्र पोहोचतानाचा र्ेग त्रकती असेि?
2. खािीि रासायत्रनक समीकरणार्रून तुम्हाांिा काय समजिे ते त्रिहा.
AgNO3 (aq) + NaCl (aq) →

AgCl ↓ + NaNO3 (aq)

3. खािी त्रर्दिेल्या हायडरोकाबवनच्या सरळ शृांखिाांचे त्रनरीक्षण करा र् त्रर्चारिेल्या प्रश्नाांची उत्तरे त्रिहा.
i. A र् B या हायडरोकाबवनच्या सरळ शृांखिाांपैकी
सांपृक्त र् असांपृक्त हायडरोकाबवन शृांखिा कोणती?
ii. या शृांखिाांची नार्े त्रिहा.
iii. रेणूसुर त्रिहून -CH2- घटकाांची सांख्या त्रिहा.
4. i. शेजारीि आकृतीतून कोणते तत्त्र् स्त्पष्ट होते?
ii. या तत्त्र्मध्ये बिाची त्रर्दशा शोधण्यासाठी कोणत्या त्रनयमाचा र्ापर केिा जातो?
iii. या तत्त्र्ाचा र्ापर कोणत्या यांरामध्ये केिा जातो. त्या यांराचे कायव
अभ्यासण्यासाठीची आकृती काढा.
5. खािीि कृती अभ्यासा र् त्रर्चारिेल्या प्रश्नाांची उत्तरे त्रिहा.
कृती : 1. समान र्स्त्तुमान असिेिे िोखांड, ताांबे र् त्रशसे याांचे िरीर् गोि घ्या
2. तीनही गोि उकळत्या पाण्यात काही काळ ठेर्ा.
3. काही र्ेळानांतर त्याांना उकळत्या पाण्यातून बाहेर काढा. त्याांना िगेच मेणाच्या जाड थरार्र ठेर्ा.
4. प्रत्येक गोळा मेणामध्येत्रकती खोिीपयंत गेिा? नोंर्द करा.
प्रश्न : i. या कृतीतून पर्दाथावच्या कोणत्या गुणधमावचा अभ्यास करता येईि?
ii. तो गुणधमव कमीत कमी शब्र्दाांत साांगा.
iii. याच कृतीच्या आधारे उष्ट्णता त्रर्त्रनमयाचे तत्त्र् स्त्पष्ट करा.

6. खािीि प्रर्ाह तक्ता पूणव करून त्याखािीि प्रश्नाांची उत्तरे त्रिहा.
धातुकाांच्या सांहतीकरणाच्या पद्धती

अपक्षािन

गुरुत्र्ीय त्रर्िगीकरण

i. पाईन र्ृक्षाचे तेि कोणत्या सांहतीकरण पद्धतीत र्ापरिे जाते?
ii. ती सांहतीकरणाची पध्र्दती थोडक्टयात साांगा.

7. िोखांडार्र गांज त्रनमावण होण्याच्या प्रत्रक्रयेचे स्त्पष्टीकरण ररकाम्याजागी योग्य उत्तर त्रिहून पूणव करा.
या प्रत्रक्रयेस प्रत्रतबांध करण्यासाठी एक उपाय सुचर्ा.
िोखांडार्रीि गांज

अत्रिक्रीयेने तयार होतो. िोखांडाच्या

..............................

पृष्ठिागार्रीि र्ेगर्ेगळे िाग धनाग्र र् ऋणाग्र बनतात.
❖ धनाग्रार्र घडणारी रासायत्रनक अत्रित्रक्रया
𝐹𝑒 2+ (𝑎𝑞 ) + 2𝑒 −

𝐹𝑒(𝑠) →

❖ ऋणाग्रार्र घडणारी रासायत्रनक अत्रित्रक्रया
𝑂2 (𝑔) + 4𝐻 + (𝑎𝑞 ) +

........................
......

Fe2+ आयान धनाग्र िागातून स्त्थिाांतरीत होताना
Fe3+ आयान तयार होतात.
........................

→

2𝐻2 𝑂(𝑙)

........................

बरोबर अत्रित्रक्रया होऊन

......

पासून अत्रर्द्राव्य ताांबूस रांगाचे सजि ऑक्टसाईड तयार होते त्यािाच गांज म्हणतात.

......

2𝐹𝑒 3+ (𝑎𝑞 ) + 4𝐻2 𝑂(𝑙 ) →

........................

+ 6𝐻+ (𝑎𝑞)

......

प्रत्रतबांधात्मक एक उपाय ...............................................................................

प्रश्न 4 खालील प्रश्न सोडवा. (कोितही एक )
1.

5

एका मूिद्रव्याचे इिेक्टटरॉन सांरुपण 2,8, 2 असे आहे. यार्रून खािीि प्रश्नाांची उत्तरे त्रिहा.
i. या मूिद्रव्याचा अणुअांक त्रकती ?
ii. या मूिद्रव्याची सांयुजा त्रकती ?
iii. या मूिद्रव्याचा गण कोणता ?
iv. हे मूिद्रव्य कोणत्या आर्तवनात आहे?
v. या मूिद्रव्याचे रासायत्रनक गुणधमव खािीि पैकी कोणत्या मूिद्रव्यासारखे असतीि?
7𝑁,

2.

4𝐵𝑒 , 18𝐴𝑟 ,

17𝐶𝑙

i. शेजारीि आकृतीत र्दशवर्िेिी त्रिांगाची रचना
कोणत्या सूक्ष्मर्दशवकामध्ये आढळते?
ii. आकृतीस योग्य नार्े द्या.
iii. या सूक्ष्मर्दशवकाचे कायव कसे चािते ते त्रिहा.
iv. या सूक्ष्मर्दशवकाचा उपयोग कोठे केिा जातो?
v. या सूक्ष्मर्दशवकाची कायवक्षमता र्ाढार्ी यासाठी एक उपाय सुचर्ा.

