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�.१ (अ) खाल�ल ��न सोडवा.
(2)

1) ��तमा अभासी, सलुट व मोठ� �मळव�यासाठ� �भगं ............... असायला हवे.

2) चकू क� बरोबर त े�लहा.

दंडाकार पेशी �व�वध रंगांसाठ� संवेदनाशील असतात.

�.२ खाल�ल ��न सोडवा. (कोणतहे� दोन) (4)

1) डो�यापासनू 25cm पे�ा कमी अतंरावर ठेवलेल� व� त ू�नरोगी डोळा स�ु प� टपणे पाहू शकत नाह�.

2) फरक �प�ट करा : साधा स�ूमदश� व खगोल�य दरूदश�.

3) दरू��ट� ��ट�दोषा�या �नराकरणासाठ� ब�हव���भगंा�या च��याचा वापर करतात.

�.३ खाल�ल ��न सोडवा. (कोणतहे� ३) (9)

1) उदाहरणांसह �प�ट�करण �ल�हणे.

आकृती�या सहा�याने �ां�तक कोन व पणू� आतं�रक परावत�न �प�ट करा.

2) �काश �करण ��ट� पटलावर पडतात त�ेहा काय होत े?

3) आकृती पणू� करणे.

अतंग�ल �भगंाचे �कार

4) उदाहरणांसह �प�ट�करण �ल�हणे.

i. �ां�तक कोन �हणजे काय?
ii. �का�शय घन वा �का�शय �वरल मा�यम �हणजे काय?

iii. 
सव� �काश लहर�चा वेग कोण�या मा�यमात समान असतो?
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�.४ ��नाचे एक उ�तर �व�ततृ �व�पात �ल�हणे. (5)

1)

i. आकृतीत कोणती घटना दाख�वल� आहे?
ii. पांढ� या रंगा�या घटक रंगाची नावे �माने �लहा.
iii. काचे�या लोलकाचा (��झम) सव��थम वापर कोणी केला.
iv. कोणता रंग सवा�त जा�त वळतो व कोणता सवा�त कमी?
v. सातरंगी प�य्ाला काय �हणतात?

2) �काश �करण दोन �भ�न मा�यमातनू जाताना �याचे दोन वेळा अपवत�न होत.े प�ह�या (+) मा�यमातनू (मा�यम) दसु� या 
(2) मा�यमात (मा�यम) �वेश करताना अपाती �बदंपुाशी प�हले अपवत�न होत े. तर मा�यम 2 मधनू प�ह�या मा�यमात 
जाताना दसु� यांदा अपवत�न होत े. �थम प�ह�या अपवत�ना�या वेळी Li  > Lr  तर दसु� या अपवत�ना�या वेळी Li  > Lr  , r  
= e

i. प�ह�या वेळी �काश �करण घन मा�यमातनू �वरल मा�यमात जातो क� �वरल मधनू घन?
ii. ह� घटना शा��ीय��टया कोणती आहे?
iii. दसु� या मा�यमातनू प�ह�या मा�यमात जाणा� या �करणाला काय �हणतात.
iv. वर�ल घटनेची आकृती काढा.
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