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 ीय आराखडा २००५’ आिण ‘बालकांचा मोफत व  
अिधिनयम -२००९’ अनसुार   २०१२’ तयार आला. 
या २०१३-२०१४ या शालेय झाली आहे. या 

ितसरी ते समावेश आला 
आहे. सहावीपासून हा िवषय आहे.  
मंडळाने ’ िवषयाचे सहावीचे तयार  आहे. हे 

व असावी, भर िदला जावा, 
व आनंददायी असा समोर ठेवून हे प तयार  आहे. 

िविवध हे 
करताना हवे. या नमूद 

आहेत. या अनुषंगाने आशयाची  मांडणी आली 
आहे. करणे, आधारे मािहती िमळिवणे, मािहतीचे संकलन करणे व 

अनुमान करणे, काढणे व आशयासाठी िविवध 
शीष वापर आहे. िदलेली पूरक मािहती अिधक 

यासाठी िठकिठकाणी आले आहेत. 
 वै े ु े  

वापराची ओळख, तसेच सामािजक जािणवा 

व या भागांतील िनवडक 
तसेच काही व या आले आहे. 
सूचना व यांचा िवचार या अंितम आले. 

मंडळाची िवषय सिमती, आिण यांनी अितशय  हे प तयार 

 

(चं.रा.बोरकर)

संचालकपुणे



िशकताना अनेक नवीन मािहती होते, नवीन समजतात. मनात 
लहान मुलांना हा िवषय रंजक वाटतो. तथािप जगािवषयी, घटनांिवषयी व 
िवचार करता यावा व आधारे  व आनंदाने जीवन जगता यावे हे खरे 
आहे. सामािजक जािणवा, यांचा िवकास तसेच 

जगाची पुरेशी मािहती व समज येणे असते. परंतु जगात अशा 
िवकासासाठी एका िमळवलेले ान आय पुरणे आहे, 

मािहती िशकणे ठरते. हीच 
उपयोगी पडतात. 

िवषयातील अनेक बाबी वाचून थेट सहज येतात. काही 
ून जातात. अशा काढणे 

व ते पाहणे अशी होतात. िशकताना मािहती या 
सहज सराव होतो आिण ती अंगवळणी पडतात. ही एक 

जे िशकलो ते इतरांना सांगता यावे, आधारे पुढचा करता यावा आिण शेवटी 
या तो बदल आचरणातही यावा अशा आहेत. 

पाठ िशकवताना आशयाबरोबर या िवकास होत आहे नाही याची 
करणे गरजेचे ठरते. 

आढावा ‘थोडे आठवा’ तर मुलांचे अनुभवाने िमळालेले व अवांतर मािहती 
सुरवातीला ‘सांगा हा भाग आहे. 

पहा’ आहे. तर हा अनुभव 
आहे. व उपयोजनासाठी ‘जरा चालवा’ आहेे ‘हे नेहमी ठेवा’ यातून 

काही सूचना िदली आहेत. ‘शोध ‘मािहती िमळवा’, ‘माहीत आहे 
का आिण ही सदरे मािहतीची आणखी मािहती 

त. 
सदर हे क वाचून, समजावून नाही, तर 

कसे िमळवावे हे आहे हे सहज येईल.या व 
व ते कठीण वाटणार नाही तसेच पाठातून 

व सहज पुरेशा व 

सांगा जरा चालवा, तसेच व 
करावी.  स असताना वातावरण असावे. 
भाग अहवाल सादर करणे, 

न आयोजन करावे. 
पुढे या आशयाचे व संबोधाचे िववरण िदले आहे. कोणती 

 िशकायची आहे े. पाठ िशकवताना यापै े

                  कास पठार येथील िविवधता.
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सामान्य विज्ान अध्य्यन वनष्पत्ती ः इ्यत्ा सहािती 

सुचिलेलती शैक्षविक प्रवरि्या
अध्यनार्यायास जोडतीने/गटांमध्ये/ िै्यक्तिकरतीत्या 
सियासमािेशक कृ्ती करण्यास संधती प्रदान करिे 
आवि खालतील बाबींसाठती प्रोतसवह् करिे.
• परिसि, नैसर्गिक प्रररिया, घटना यांचा पहाणे, 

स्परगि किणे, चव घेणे , वास घेणे, ऐकणे ह्ा 
ज्ानेंररियांद्ािे रोध घेणे.

• प्रश्न उपसस्थित किणे व मनन, चचागि, िचना, 
सुयोगय कृती, भूरमका नाटक, वादरववाद, 
मारहती संप्रेषण तंत्रज्ान इतयादींचया साहाययाने 
उतति रोधणे. 

• कृती, प्रयो्, सववेक्षण, क्षते्रभेट, इतयादी 
दिमयानचया रनरिक्षणांचया नोंदी घेणे. 

• नोंद केलेलया मारहतीचे रवश्लषेण किणे, 
परिणामांचा अथिगि लावणे आरण अनुमान काढणे, 
सामानयीकिण किणे, रमत्र आरण प्ररौढांबिोबि 
रनषकषगि सामरयक किणे.

• नवकलपना सादि किणे, नवीन िचना /नमुने, 
आयतया वेळी रवस्ताि किणे. इतयादींचया द्ािे 
सरगिनरीलता प्रदररगित किणे.

• सहकायगि, सहयो्, प्रामारणक अहवाल देणे, 
संसाधनांचा वारवी वापि, इतयादी मूलये 
आतमसात किणे,स्वीकािणे आरण  तयांची 
प्ररंसा किणे.

• रवश्व व तयासंदभागितील रवरवध घटक यांचे 
रनिीक्षण किणे.

अध्य्यन वनष्पत्ती
अध्य्यनार्थी
06.72.01  रनिीक्षणक्षम वैररष्टांचया आधािे (उदा. देखावा, पोत, 

कायगि, सु् ंध, इतयादी) पदाथिगि आरण सरीव ओळखतात. 
रसे की वनस्परतर तंतू , फुले.

06.72.02  ्ुणधमगि, सिंचना व कायगि यांचया आधािे पदाथिगि आरण 
सरीव यांचे व्गीकिण कितात, रसे की तंतू आरण धा्ा; 
सोट मूळ आरण तंतुमय मूळ; रवद्ुत वाहक आरण 
रवद्ुत िोधक, इतयादी.

06.72.03  रनिीक्षणक्षम ्ुणधमाांचया आधािे पदाथिगि, सरीव व 
प्रररिया यांचे व्गीकिण कितात. उदा. रवरिावय, 
अरवरिावय, पािदरगिक, अधगिपािदरगिक, अपािदरगिक पदाथिगि, 
प्रतयावतगी व अप्रतयावतगी बदल, झुडूप, झाडं, लता, वेल 
अरा वनस्पती, रैरवक आरण अरैरवक असे अरधवासाचे 
घटक, िेषीय, वतुगिळाकाि, रनयतकारलक अरी ्ती, 
इतयादी.

06.72.04  ररज्ासेतून रनमागिण झालेलया प्रश्नांची उततिे रोधणयासाठी 
साधया तपासणया कितात. उदा. परु चाऱयामधये कोणती 
पोषकततवे असतात? सवगिच भरौरतक बदल प्रतयावतगी 
असतात का? मुक्तपणे टां्लेला चुंबक रवररष्ट रदरेत 
सस्थिि िाहतो का?

06.72.05  प्रररिया आरण घटना यांचा कािणांरी संबंध रोडतात. 
उदा. आहािाचया कमतितेमुळे उद ्भवणािे आराि/
अभावरनय रवकाि; वनस्पती व प्राणयांचे तयांचया 
अरधवासानुसाि अनुकूलन; प्रदूषकासह हवेची ् ुणवतता.

06.72.06  प्रररिया आरण घटना स्पष्ट कितात, उदा. वनस्पतीर तंतू 
प्रररिया; वनस्पती आरण प्राणयामधील हालचाली; छाया 
रनरमगिती; सपाट आिरापासून प्रकाराचे पिावतगिन; हवेचया 
घटकांचे बदलते प्रमाण; ्ांडूळ खत रनरमगिती, इतयादी.

06.72.07  भरौरतक िारींचे मोरमाप करून SI एकक पद् धतीत वयक्त 
कितात. उदा. लांबी.

06.72.08  रीव आरण रवरवध प्रररिया यांची नामरनदवेररत आकृती/ 
प्रवाह तक्ता काढतात. उदा. फुलाचे भा्; सांधे; ्ाळण 
प्रररिया; रलचरि, इतयादी.

06.72.09  परिसिातील सारहतय वापरून प्रारूपे तयाि कितात व 
तयांचे कायगि स्पष्ट कितात. उदा. रपनहोल कॅमेिा, 
परिदरगिक, रवरेिी, इतयादी.
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06.72.10  ररकत असलेलया वैज्ारनक संकलपनांचा दैनंरदन रीवनात वापि कितात. उदा. 
संतुरलत आहािासाठी अन्नपदाथिाांची रनवड; पदाथिगि वे् ळे किणे; ऋतुमानानुसाि 
योगय कपड्ाची रनवड; रदरारनदवेरासाठी चुंबकसूचीचा (होकायंत्र) वापि; 
अरतवृष्टी, दुषकाळ परिसस्थितीरी तोंड देणयासाठी उपाययोरना सुचवतात.

06.72.11  पयागिविणाचे संिक्षणासाठी प्रयतन कितात. उदा. अन्ननासाडी कमी किणे, पाणी 
वापि, वीर वापि आरण कचिा रनरमगिती कमी किणयावि भि; पावसाचया पाणयावि 
रलपुनभगििण; वनस्पतींची काळरी (वृक्षािोपण) घेणे; रा्रूक िाहणे, इतयादी.

06.72.12  िचना, उपलबध स्ोतांचा वापि, रनयोरन, इतयादी बाबींमधये सरगिनरीलता 
प्रदररगित कितात.

06.72.13  प्रामारणकपणा, वस्तुरनष्ठता, सहकायगि, भय आरण पूवगिग्रह यांचयापासून मुक्ती ही 
मूलये प्रदररगित कितात.

06.72.14  रवश्वातील रवरवध घटक रसे तािे, ग्रह, उपग्रह, लघुग्रह यांचे रनिीक्षण करून 
तयांचा तुलनातमक अभयास कितात.

06.72.15  Internet, मारहतीसंप्रषेणाची रवरवध साधने व ततं्रे वापरून रवरवध संकलपना, 
प्रररिया यांची मारहती घेतात.
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हवा

वातावरणाचे पाच थर कोणते? 

१.३ ः हवेतील ववववध घटकांचे प्रमाण

इतर वायू व 
घटक  ०.०७%

l नायट्ोजन - सजीवांना आवश्यक प्रथिने
थिळवण्यास िदत करतो. अिोथन्या थनथिमितीिध्ये
तसेच खाद्यपदािमि हवाबंद ठेवण्यासाठी उप्योगी
असतो.

l ऑक्सिजन - सजीवांना शवसनासाठी,
जवलनासाठी उप्योगी आहे.

l कार्बन डायॉ्सिाइड - वनसपती अन्न त्यार
करण्यासाठी वापरतात. अथनिशािक नळकांडां-
िध्ये वापरतात.

l अरगॉन - थवजेच्या बलबिध्ये वापर करतात.
l हेवलअम - किी तापिान थिळवण्यासाठी

तसेच थवनापंख्याच्या इंथजनावर चालणाऱ्या
थविानांिध्ये वापरण्यात ्येतो.

l वनऑन - जाथहरातींसाठीच्या, रस््यांवरच्या
थदव्यांत वापर केला जातो.

l वरिपटॉन - फ्ोरोसेन्ट पाईपिध्ये वापर होतो.
l झेनॉन - फ्लॅश फो्टोग्ाफीिध्ये उप्योग होतो.

हवेतील वायंूचे काही उपयोग

पृथवीसभोवताली असणाऱ्या वातावरणातील हवेिध्ये ना्य्ट्ोजन, ऑक्सजन, कॉबमिन डा्यॉ्साइड, सहा 
थनथक्रि्य वा्यू,  ना्य्ट्ोजन डा्यॉ्साइड, सलफर डा्यॉ्साइड, पाण्याची वाफ, धूलीकण ्या सवाांचा सिावेश 
होतो. तपांबरािध्ये हवेतील एकूण वा्यूंच्या सुिारे ८०% वा्यू असतात, तर कसितांबरात हे प्रिाण सुिारे १९% 
्टके् असते. पुढे दलांबर व आ्यनांबरािध्ये वा्ंूयचे हे प्रिाण किी होत जाते. बाहांबर व ््यापलीकडे वा्यू 
आढळत नाहीत. 

तुिच्या असे लक्ात ्येईल, की     
पृथवीसभोवताली असलेल्या अनेक वा्यूंचे 

कार्बन 
थिश्रण आथण वातावरणाचा एक प्रिुख घ्टक अरगॉन ०.९% डायॉ्सिाइड ०.०३%
महणजे हवा हो्य.  वा्ंूयबरोबरच धूथलकण, ऑक्सिजन २१%
पाण्याची वाफ (बाक्प) ्यांचा देखील सिावेश 
हवेत होतो. हवेतील वा्यूंचे प्रिाण 
भूपृष्ाजवळ जासत व जसजसे पृष्भागापासून नायट्ोजन ७८%
वर  जावे तसतसे किी होत जाते .

हवेतील घ्टकांचे प्रिाण व काही उप्योग 
पुढीलप्रिाणे आहेत.

हे नेहमी लक्ात ठेवा.
हवेतील थवथवध वा्यू आथण इतर घ्टक ्यांच्या सितोलािुळे पृथवीवरील जीवसृष्ी थ्टकून आहे.

जीवनासाठी आवश्यक सू्यमिप्रकाश आथण उक्णता पृथवीप्यांत पोहोचवण्यासाठी तसेच अन्य घातक 
घ्टकांना िांबवण्यासाठी वातावरण ही अ््यंत िह्वाची गाळणी आहे.धुके,ढग,थहि व पाऊस ्यांची 
थनथिमिती वातावरणािुळे श््य होते.

थोडे आठवा.



१.४ ः  हवा प्रदूषण

 वरील सवमि थचतांत धुराचे उ्सजमिन थवथवध िाध्यिांतून 
होताना थदसत आहे. हा धूर िे्ट वातावरणातील हवेत थिसळतो  
््यािुळे हवेतील घ्टकांचा सितोल थबघडतो, ्याला वायू प्रदूषण 
महणतात. वाहने, िोठिोठे उद्योगधंदे ्यांिधल्या इंधनांच्या 
जवलनातून तसेच लाकूड, कोळसा ्यांसारख्या इंधनांच्या अपूणमि 
जवलनािुळे बाहेर पडणारे घातक वा्यू ्या सवाांिुळे थदवसेंथदवस 
वा्यू प्रदूषणािध्ये सतत वाढ होत आहे.

सिोरतचया वचतांतील सिामय कोणते?

इंधन जवलनातून हवेत सिोडले 
जाणारे घातक घटक 
l ना्य्ट्ोजन डा्यॉ्साइड
l काबमिन डा्यॉ्साइड
l काबमिन िोनॉ्साइड
l सलफर डा्यॉ्साइड
l काजळी

ओझोनचा थर - सिंरक्क कवच
वातावरणाच्या कसितांबर ्या िराच्या खालच्या 

भागात ओझोन (03) वा्ूयचा िर आढळतो. ओझोन 
वा्यूचा सजीवांना जगण्यासाठी प्र््यक् उप्योग नसला तरी 
खूप उंचीवर पृथवीभोवती ओझोनचा िर असणे 
सजीवांसाठी फार िहत्वाचे आहे. सू्यामिपासून ्येणारी 
अथतनील थकरणे सजीवांसाठी हाथनकारक असतात. ही 
थकरणे ओझोन वा्यू शोषून घेतो. ््यािुळे पृथवीवरील 
सजीवांचे रक्ण होते.

वातानुकूलन ्यंते, रेथरिजरे्टसमि ्यांिध्ये हवा िंड 
करण्यासाठी वापरले जाणारे क्ोरोफ्ुरोकाबमिनस तसेच 
काबमिन ्टे्ट्ाक्ोराईड हे रासा्यथनक वा्यू हवेत थिसळल्यास 
ओझोनच्या िराचा नाश होतो. 

ओझोनचे महत्व सिवाांचया लक्ात यावे यासिाठी 
१६ सिपटेंरर हा वदवसि जगभर ‘ओझोन सिंरक्ण वदन’ 
महणून मानला जातो. 

माहीत आहे का तुमहांला?

 िुंबई, पुणे, नागपूर ्यांसारख्या  
िहानगरांिध्ये रहदारीच्या थठकाणी हवेिध्य े
असणाऱ्या थवथवध घ्टकांचे प्रिाण 
दाखवण्यासाठी थवथशष् प्रकारचे फलक 
लावलेले आहेत. ्या फलकांिुळे ््या 
थठकाणच्या हवेतील घातक घ्टकांचे प्रिाण  
सिजते.

जरा डोके चालवा.
पृथवीवर हवा नसती तर का्य झाले असते?

वनरीक्ण करा व चचा्ब करा.
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इतर पशू, पक्ी वरीलप्रमाणे 
पाणयाचा वापर करतात का?

 आपण िोठ्ा प्रिाणावर 
पाण्याचा वापर करतो. पृथवीवरील 
पाण्याचे थन्यिन जलचरिाद् वारे होते 
हे आपण थशकलो आहोत. 
जलचरिाला बाक्प पुरवण्याचे िोठे 
काि िहासागराकडून होत असते. 
््यापासून पाऊस पडून  जथिनीवर 
गोडा पाण्याचे स्ोत थनिामिण होतात. 

l  जिीन कशाची बनलेली असते? l जिीन सवमित सपा्ट असते का?
l  तुमहांला जथिनीवर का्य का्य थदसते?     l  िानव जिीन थनिामिण करतो का?
l  िानवाने जथिनीवर का्य का्य थनिामिण केले आहे?
l  जथिनीत खोल खड्ा खणला, तर तुमहांला ््यात का्य आढळते?जमीन

तुिच्या असे लक्ात ्येईल, की जिीन आपल्याला दगड, िाती, िोठे खडक ्या सवरूपात थदसते. ती सवमित 
सपा्ट नसते. जिीन कधी डोंगराळ तर कधी सपा्ट अशा रूपात पाहता ्येते. िानवासह सवमि भूचर प्राणी जथिनीवर 
राहतात. काही भूचर थनवाऱ्यासाठी जथिनीत बीळ करून राहतात. ्याचा अिमि ते जथिनीचा वापर ््यांची गरज 
पूणमि करण्यासाठी करतात. आपणही जथिनीचा वापर शेती, थनवास, रसते ्यांसाठी करत असतो. जथिनीवर 
असलेल्या वनांतील वनसपती व प्राण्यांचा देखील आपण उप्योग करत असतो. जथिनीतून थिळणारी खथनजे, 
खथनज तेल व भूगभभी्य वा्ूय आपल्यासाठी अ््यंत िहत्वाचे आहेत. ्याचा अिमि जिीन हे एक िहत्वाचे संसाधन 
आहे. ही जिीन नक्ी कशापासून बनली आहे ते आपण पाहू. 

पाणयाचा वापर कोणकोणतया कारणांसिाठी केला जात आहे?

१.६ ः पृथवीवरील पाणयाचा वापर

हे नेहमी लक्ात ठेवा.

१. पाण्याचा वापर का्टकसरीने करा.

२. पाणी अडवा, पाणी थजरवा.

३. थजिे श््य आहे थतिे पाणी साठवा.

४. पाण्याचा श््य तेिे पुनवामिपर करा, कारण 
साठवलेले पाणी लगेच थशळे होत नाही.

वनरीक्ण करा व चचा्ब करा.

सिांगा पाहू !

पाणी थिळण्यासाठी   ओढे, नदी, छो्टी तळी, झरे, 
सरोवरे हे जथिनीवरील नैसथगमिक स्ोत आपण वापरतोच, 
््याथशवा्य िानव कूपनथलका, थवहीरी खोदून भूगभामितील 
पाण्याचा उपसा करत असतो. ्यासोबतच िानवाने नद्यांवर 
बंधारे, लहान िोठी धरणेही बांधली आहेत.

वाढती लोकसंख्या, उद्योग, शेती ्यासाठी पाण्याचा 
अथनबांध वापर होत असल्यािुळे आता हे पाणी किी पडू 
लागले आहे. ्यािुळेच पाणी्ंटचाई ही गंभीर सिस्या थनिामिण 
झाली आहे.

5



१.८ ः जवमनीचे थर

कुवथतमृदा 

मातीचा थर 
व लहान 
खडक 

मूळ खडक

१.७ ः राटलीतील वमश्रणाचे थर 

१. प्लॅकस्टकची पारदशमिक बा्टली, िूठभर िाती, िोडे 
दगड, वाळू, पालापाचोळा आथण पाणी घ्या.

२. बा्टलीचा थनिूळता असलेला वरचा भाग कापा. 
खालच्या भागात उरलेले साथह््य ्टाका व नंतर ््यात 
पाणी ्टाका.

३. ््यानंतर हे थिश्रण भरपूर ढवळून घ्या व ््याचे दुसऱ्या
थदवशी थनरीक्ण करा व उ्तरे द्या.

l  बा्टलीतील थिश्रण कसे थदसते आहे?
l  ् ्यात िर आढळतात का्य?
l  वरपासून खालप्यांत ्या िरांिध्ये का्य का्य थदसत

आहे?

पृथवीवरील जिीन देखील ्याचप्रिाणे आपल्याला 
पहाव्यास थिळते. तुिच्या जवळपास जर पाईपलाईन 
्टाका्यचे काि चालले असेल, तर ््यासाठी खणलेल्या 
खड्ांचे नी्ट थनरीक्ण करा. सोबतच्या आकृतीप्रिाणे 
तुमहांला जथिनीच्या खाली काही िर आढळतील.

पररपक्व िृदा असलेल्या जथिनीत सवाांत वरचा िर हा 
वनसपती व प्राण्यांच्या अवशेषांच्या कुजण्याने थनिामिण 
होतो. ्याला ‘कुवथतमृदा’ महणतात. हा िर श््यतो दा्ट 
जंगलािध्ेय आढळतो. ््याखालील जिीन वाळू, िाती, 
बारीक खडे, किृी-की्टकांनी्युक्त असते. ्या िातीच्या 
िराला ‘िृदा’ महणतात. ््याखालील जथिनीत िाती व िूळ 
खडकांचे तुकडे आढळतात. ही िृदा अपररपक्व असते. 
््यापुढे आणखी खाली िातीचे प्रिाण किी होऊन खडकांचे 
प्रिाण वाढत जाते. हे िर िूळ खडकांचे असतात. िातीिध्ये 
आढळणारे िुख्य खथनज हे ्या खडकांिधून ्येतात महणूनच 
प्रदेशथनहा्य िाती वेगवेगळी असते. थतचा रंग, पोत ्या 
दोनही बाबी िूळ खडकानुसार ठरतात. 

मृदा तयार होणयाची वरिया
जथिनीवरील िृदा ही नैसथगमिक प्रथरि्येतून थनिामिण होते. िूळ खडकाच्या अपक््यातून िृदेसाठी अजैथवक 

घ्टकांचा पुरवठा होतो. ऊन, वारा व पाऊस ्यांपासून थनिामिण होणाऱ्या उक्णता, िंडी व पाण्यािुळे िूळ खडकांचे 
तुकडे होतात. ््यांपासून खडे, वाळू, िाती त्यार होते. ्या घ्टकांिध्ये सूक्िजीव, किृी, की्टक आढळतात. 
उंदीर-घुशींसारखे कृदंत प्राणीही आढळतात. तसेच जथिनीवरील झाडांची िुळेदेखील खडकाच्या अपक््यास 
िदत करतात. िृदाथनथिमितीची प्रथरि्या िंद गतीने सतत सुरू असते. पररपक्व िृदेचा २.५ सेिीचा िर त्यार 
होण्यासाठी सुिारे हजार वषषे लागतात.

अपररपक्व मृदा 

पालापाचोळा

वाळू

मोठे दगड

रारीक दगड

करून पाहूया.

माती

मृदा 
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पूरपररकसिती, वादळी वारे आथण िानवाच्या खाणकािासारख्या कृतींिुळे िृदा अलपावधीत नष् होऊ 
लागते. महणूनच िृदा संधारण करणे, जथिनीची धूप िांबवणे आवश्यक असते. ्यासाठी सववो्ति उपा्य महणजे 
जथिनीवरील वनसपतींचे आचछादन वाढवणे. गवत, झाडे, झुडपे वाढवल्यास जथिनीची धूप किी होते.

पृथवीवरील जिीन, पाणी आथण हवा ्यांचा वापर सजीव 
करतात. ्या घ्टकांचा िानव देखील संसाधन महणून वापर 
करतो. ्या संसाधनांच्या प्र््यक् वापरल्या जाणाऱ्या घ्टकांचा 
थवचार केला, तर ते संपूणमि पृथवीच्या तुलनेत अलप आहे. 
पुढील तक्ता पहा.

उपलबध जिीन २९%
थपण्यासाठी उपलबध पाणी/गोडे पाणी ०.३%

आलॅक्सजन २१%
वरील कोष्काचा थवचार करता ही संसाधने जरी अलप 

प्रिाणात असली, तरी ती सवमि सजीवांसाठी पुरेशी आहेत. 
फक्त िानवाने सवतःच्या हव्यासावर थन्यंतण ठेवणे अ््यंत 
आवश्यक आहे, महणजेच ्या संसाधनांचा ््याने तारतम्याने 
वापर करा्यला हवा व ती सवतःबरोबरच इतर सवमि सजीवांसाठी 
देखील आहेत ्याचे भान ठेवा्यला हवे. 

कोण काय करते?
भारती्य उपखंडाच्या हवािानाचा 

अभ्यास करण्यासाठी भारती्य 
हवािानशासत संसिा १८७५ िध्य े
सिापन करण्यात आली. ही संसिा 
हवािानाचे थनरीक्ण करून 
हवािानथवष्यक  अंदाज वतमिवण्याचे 
िुख्य काि करते. ्याथशवा्य  हवािान 
बदलाथवष्यीचे संशोधन, पजमिन्याचे 
अंदाज, जागथतक तापिान वाढीबाबतचे 
थनरीक्ण इ््यादी कािे ्या संसिेत केली 
जातात.

एकेकाळी पृथवीवर घडलेल्या उलिापालिीिुळे जथिनीवरील जंगले भूगभामित गाडली गेली. ््यानंतर 
सजीवांच्या िृत अवशेषांपासून जीवाशि इंधन बनण्याची प्रथरि्या भूगभामित घडली होती. खथनज तेल ्या 
जीवाशि इंधनापासून आपल्याला पे्ट्ोल, थडझेल, रॉकेल/केरोसीन, पलॅराफीन ही इंधने, तर डांबर, िेण 
्यांसारखे उप्युक्त पदािमि थिळतात.

तुिच्या पररसरातील वेगवेगळी  थठकाणे जसे, अंगण, बाग, डोंगर, नदीकाठ, 
शेती व खडकाळ जिीन ्येिील िृदेचे निुने थिळवून ््यांतील फरक रंग, सपशमि व 
कणांचा आकार ्या  िुद् द्यांच्या आधारे थनरीक्ण करून  नोंदवा.

माहीत आहे का तुमहांला?

 िृत वनसपती व प्राणी ्यांचे सूक्िजीवांिाफ्फत थवघ्टन 
होऊन महणजेच ते कुजून, िृदेवर जो िर त्यार होतो, ््याला 
कुथित िृदा (हुिस) महणतात. कुथित िृदा जथिनीला पोषक 
घ्टक पुरवण्याचे काि करते. तसेच िृदेत हवा खेळती ठेवणे, 
िातीत पाणी धरून ठेवणे ्या कािीदेखील कुथित िृदा िहत्वाची 
आहे. चांगल्या सुपीक िृदेिध्ये वरच्या िरात कुथित िृदेचे प्रिाण 
सुिारे ३३% ते ५०% असते.

जरा डोके चालवा.

िृदेिधील थवथवध घ्टक कोणते? 
््यांचे जैथवक व अजैथवक असे  
वगभीकरण करा.

करून पहा.
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एक प्लॅकस्टकची पारदशमिक थपशवी घ्या. थचतात दाखवल्याप्रिाणे 
वनसपतीच्या एका पानावर ती बांधा. सहा ते सात तासांनंतर थनरीक्ण 
करा. का्य थदसते?

थपशवीच्या आतील बाजूस पाण्याचे िेंब जिा झालेले थदसतात 
महणजेच वनसपती बाक्परूपात पाण्याचे उ्सजमिन करतात. 

उ्सजमिन हे सजीवांचे लक्ण आहे. 

चेतनाक्मता व हालचाल

२.९ ः वनसपतीचया पानावरील उतसिग्ब

२.१० ः  चेतनाक्मता व हालचाल  

जरा डोके चालवा

१. सुरूवातीला थदलेल्या उदाहरणांिध्ये 
चेतना कोणती व प्रथतसाद कोणता?

२. वनसपती व प्राणी ्यांच्या 
हालचालींिधील िधील िुख्य फरक 
कोणता?

तुमही हे अनुभवले आहे का?  या वरिया घडलयानंतर काय रदल 
जाणवतात?
१. डोळावंर अचानक प्रकाश पडला.
२. हाताला अचानक कोणी थचि्टा काढला थकंवा ्टाचणी ्टोचली .
३. लाजाळूच्या पानांना हात लावला.
४. थदवस िावळल्यावर अंगणातील अिवा रस््यावरील थवजेचे थदवे 

लागले व भोवती की्टक जिा झाले.

लाजाळू

कुंडीतील वनसपती

 चेतनेला प्रथतसाद देताना सजीवांिध्ये थवथवध थरि्या होतात. 
तुमही गाई, महशींच्या गोठ्ात अचानक प्रवेश केल्यावर ््यांचे उभे 
राहणे, इकडून थतकडे थफरणे, एखाद्या गाईचे हंबरणे ्या सवमि ््याचं्या 
हालचाली आहेत. 

अंगणात लावलेली वेलसुद्ा आधाराच्या थदशेने झुकते. 
कुंडीिध्ये लावलेली वनसपती कखडकीत ठेवली तर स्ूयमिप्रकाशाकडे 
झुकलेली थदसते. महणजेच थतची हालचाल होते. सजीवािंध्ये 
हालचाल ही सव्यंप्ररेणेने होते. 

सभोवताली घडलेली घ्टना महणजे चेतना व ््यािुळे सजीवांनी 
केलेली हालचाल महणजे प्रथतसाद हो्य. चेतनेला प्रथतसाद देण्याच्या 
क्ितेला चेतनाक्िता महणतात. 

चेतनाक्िता हे सजीवांचे लक्ण आहे.

जरा डोके चालवा.

 बाभूळ, शेवगा ्या वनसपतींच्या खोडावर 
थदसणारा थचक्ट पदािमि का्य आहे?

वनरीक्ण करा व चचा्ब करा.

करून पहा.
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२.११ ः पुनरुतपादन

ठराववक आयुमा्बन
जीवनकालाच्या ठराथवक ्टपप्यावर सजीव प्रजननक्ि होतात. काही काळानंतर पुढे ््याचंे अव्यव क्ीण 

होत जातात आथण कालांतराने ््याचंा जीवनकाल संपतो महणजेच सिजीव मृतयू पावतात. थवथवध प्राणी आथण 
वनसपतींचे  आ्युिामिन महणजेच जीवनकाल वेगवेगळे आहेत. उदाहरणािमि कुता ्या प्राण्याचे आ्युिामिन साधारणपणे 
१२ ते १८ वषषे असते तर शहािृग हा पक्ी सुिारे ५० वषषे जगतो.

सजीव निेके कसे आहेत, ते कसे त्यार झाले आहेत, कशापासून त्यार झाले आहेत, असे प्रशन तुमहांला 
पडले असतील.

प्रजनन वकंवा पुनरुतपादन
सजीव सवत:सारखा दुसरा जीव थनिामिण 

करतात. काही सजीव थपलांना जनि देतात, तर 
काही अंडी घालतात. ््यातंून थपलांचा जनि 
होतो. वनसपतींच्या थब्या, खोडे, पाने ्यांपासून 
वनसपतींची नवीन रोपे त्यार होतात.

सजीवांच्या सवत:सारखा दुसरा जीव थनिामिण 
करण्याच्या थरि्येला प्रजनन थकंवा पुनरु्पादन 
महणतात. प्रजनन हे सजीवांचे लक्ण आहे. 

२.१२ ः आयुमा्बन

पानफुटी

गुलाराचे कलम

पक्ी व अंडी

वचतांतून काय लक्ात येते?

जरा डोके चालवा.

पृथवीवर अनेक प्रकारचे प्राणी व वनसपती 
आजही का थ्टकून आहेत?

सिांगा पाहू !

वनरीक्ण करा व चचा्ब करा.
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िधिाश्यांचे पोळे, एखादी थभंत ्यांचे थनरीक्ण करा. ते कशाचे बनलेले असतात?

२.१३ ः  वभंत व मधमाशीचे पोळे 

िधाच्या पोळाचे लहान लहान भाग महणजे 
खण थकंवा कपपे तुमहालंा थदसले असतील. हे खण 
एकिेकांना जोडले गेल्याने िधाचे पोळे त्यार होते. 
घराच्या थभंतीसुद्ा थव्टांनी बांधलेल्या असतात.्या 
सवमि थव्टा एकिेकांशी जोडल्या की थभंत त्यार होते.

सिांगा पाहू !

पेशीमय रचना

माहीत आहे का तुमहांला?

दथक्ण अिेररकेजवळील गलॅलापेगॉस ब्ेटावर 
आढळणाऱ्या िहाकासवाचे  आ्युिामिन सिुारे 
१७० वषषे असते. िे फ्ा्य ्या की्टकाचे आ्युिामिन 
एक तासापासून चोवीस तासांप्यांत असते.

सजीव ज्या लहान लहान घ्टकांनी बनलेले असतात. ््यानंा 
पेशी महणतात. सजीवांच्या शरीरातील सवमि थरि्या ्या सूक्ि पेशींच्या
साहाय्यानेच पार पडतात.

काही सजीव एकाच पेशीपासून बनलेले असतात. ््यांना एकपेशीय 
सिजीव महणतात, तर जे सजीव अनेक पेशींचे बनलेले असतात ््यांना 
रहुपेशीय सिजीव असे महणतात. अथिबा व काही सूक्िजीव हे एकपेशी्य 
सजीव आहेत, तर िानव, गा्य, उंदीर, झुरळ, ह्ती, वडाचे झाड, 
कांद्याचे रोप हे सवमि बहुपेशी्य सजीव आहेत.  सजीव एकपेशी्य असो 
अिवा बहुपेशी्य, सजीवांतील सवमि लक्णे प्र््येक पेशीिध्ये थदसतात.

अवमरा

पॅरामेवशयम

पेशींची सिंखया वेगवेगळी असिली तरी पेशीमय रचना हे सिजीवांचे प्रमुख लक्ण आहे.

२.१४ ः ववववध सिजीव
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वनसपती आथण प्राणी आपल्याला कसे उप्युक्त ठरतात?

कोण काय करते?
भारतातील थवथवध भागांतील वनसपती आथण प्राण्यांचे सववेक्ण, संवधनामिचे का्यमि भारती्य वनसपती सववेक्ण 

संसिा (१८९०) आथण भारती्य प्राणी सववेक्ण संसिा (१९१६) सवतंत्रपणे करतात. पररसरात एखादी अनोळखी 
वनसपती अिवा प्राणी अाढळल्यास ्या संसिांशी संपक्क करून आपल्याला ््यांची  िाथहती थिळवता ्येते.

घरगुती तसेच औद्याेथगक उप्योगासाठी  वनसपती 
वापरण्यात ्येतात.जसे िेिी, ब्टा्टा, भेंडी, सफरचंद, केळी 
्यांचा वापर अन्नासाठी, तर अडुळसा, थहरडा, बेहडा, 
शतावरी ्यांचा वापर औषधासाठी केला जातो. प्राणीही 
आपल्याला असेच उप्योगी पडतात. कुत्रा, िांजर, गा्य, 
महहैस असे प्राणी घरगुती उप्योगासाठी पाळले जातात. िासे, 
िेंढी, कोंबडांचा उप्योग अन्नासाठी करतात, तर घोडा, 
बहैल, उं्ट ्यांसारखे प्राणी थवथवध व्यवसा्यांसाठी उप्योगी 
पडतात. गांडूळ हा प्राणी शेतीसाठी अ््यंत उप्योगी आहे.

अपायकारक सिजीव
आपल्या सभाेवताली असणाऱ्या काही वनसपती व 

प्राणी िानवाला अपा्यकारक असतात. उदाहरणािमि डास, 
िाशी ्यांच्यािुळे रोगांचा प्रसार होतो. झुरळे, उंदीर, घुशी हे 
अन्नाची नासाडी करतात. उवा, गोथचड ्यांिुळे अनेक रोग 
पसरतात तर काही प्रकारच्या थवषारी पाली, कोळी, साप, 
थवंचू चावल्यास िृ््यूही उद् भवू शकताे. जंगलातील ह्ती 
िानवी वसतीत थशरल्यास िोठ्ा प्रिाणात नासधूस करतात.

प्राण्यांप्रिाणे काही वनसपतीही अपा्यकारक ठरतात. 
उदाहरणािमि गाजर गवत, तण, अिरवेल इ््यादी.

खाजकुइलीच्या शेंगा, अळूची  पाने ्यांना हात 
लावला तर आपल्या हाताला खाज सु्टते. कणहेर, घाणेरी 
्या वनसपतींचा वास उग् असतो. धोतरा ही वनसपती थवषारी 
अाहे. कवक, शेवाळ ्यांची पाण्यात बेसुिार वाढ झाली, 
की थपण्याचे पाणी दूथषत होते व ््यािुळे आजार पसरतात.

२.१५ ः उपयुक्त सिजीव

उपयुक्त सिजीव

२.१६ ः अपायकारक सिजीव
अळूची  पाने धोतरा 

अडुळसिा 

सिांगा पाहू !
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२. जासवंद, कणहेर व घाणेरी ्यािंध्ये का्य साम्य आहे?
झुडूप ः काही वनसपती ्या जथिनीलगत वाढतात.जथिनीलगतच 
््यानंा अनेक फांद्या फु्टतात. वृक्ांच्या तुलनेत ््यांची उंची व 
आकार लहान असतो, िात ््याचंे खोड जाड व ्टणक असते. 
कणहेर, जासवंद, घाणेरी, कोरा्ंटी, गुलाब ही झुडूपे दाेन ते तीन 
िी्टरप्यांत उंच वाढतात.

३. िेिी, सदाफुली ्यािंध्ये का्य साम्य आहे?

रोपटे ः  रोप्टी सुिारे १ ते १.५ िी्टरप्यांत उंच वाढतात. रोपटांची खोडे ही वकृ् व झुडुपांच्या तुलनेत अथतश्य 
लवथचक व थहरवी असतात. रोप्टी काही िथहने ते दोन वषषे जगतात.

भोपळा, कथलंगड, गारवेल, कावळी, द्ाक्े असे वेल तुमही पाथहले आहेत का?
ते कशाच्या आधारे वाढतात?

वेलींचे खोड हे अवतशय लवचीक, 
मऊ व वहरवे असिते.तयामुळे आधाराचया 
सिाहाययाने तयांची वाढ झपाट्ाने होते. 

वनसपतींचया खोडांचया आकार व उंचीनसुिार तयांचे वकृ्, झुडूप, रोपटे असिे प्रकार आहेत.

वेल ः काही वेली वाढ होण्यासाठी आधाराची िदत घेतात, तर काही वेली 
जथिनीवर पसरतात. िथनप्ां्टसारख्या वेलीला हवाई िूळे असतात. 
काकडीच्या वेलीला थसप्रंगसारखे धागे असतात. ते तुमही पाथहले आहेत का? 
््याचंा का्य उप्योग होत असेल? वेलीच्या खोडाला हात लावून पहा. का्य 
जाणवते?

३.४ ः ववववध वेल

सिांगा पाहू !

सिांगा पाहू !

जवारी, सू्यमिफूल ्यांसारख्या वनसपतींचे जीवनचरि एकाच वषामित पूणमि होते ््यांना वाथषमिक 
वनसपती महणतात. तर गाजर, बी्ट ्यांसारख्या वनसपतींचा जीवनकाल पणूमि होण्यास दोन वषषे 
लागतात. ््यानंा द् थववाथषमिक वनसपती महणतात. जासवंद, कणहेर ही झुडपे तर आंबा, गुलिोहर असे 
वृक् अनेक वषषे जगतात. ््यानंा अनेक वषषे फुले-फळे ्येतात.

जीवनरिि कालावधीनुसार वनसपतींचे वावष्बक, द् वववावष्बक व रहुवावष्बक असे प्रकार पडतात.

शेतािधील, बाजरी, गहू, िका, िुळा, झेंडू ही थपके थकती वषषे जगतात?
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जरा डोके चालवा

१.	 जलपर्णी	पाण्ावर	का	तरंगते?
२.		निवडुंगाचे	खोड	मांसल	का	असते?
३.	 विसपतींचे	 वगणीकरर्	 कोर्कोर्त्ा	

निकषांच्ा	आधारे	केले	जाते?

माहीत आहे का तुमहाांला?

जगात	सवाांत	मोठे	फूल	इंडोिेनि्ामध्े	आढळते.	राफ़लेनि्ा	
अरिोलडडी	विसपतडीच्ा	फुलाचा	व्ास	हा	सुमारे	एक	मडीटर	असतो.	
्ाउलट,	 जगातडील	 सवाांत	 लहाि	 फूल	 हे	 वुललफ्ा	 ्ा	 विसपतडीचे	
असूि	त्ाचा	व्ास	०.५	नमलडीमडीटर	एवढा	लहाि	असतो.

जरा डोके चालवा.

१.		भूछत्र,	अळंबडी	 हडी	 कोर्त्ा	
प्रकारचडी	विसपतडी	आहे?

२.		 उंबर	 हडी	 कोर्त्ा	 प्रकारचडी	
विसपतडी	आहे?

३.		 िेचे,	 िेवाळ,	 मनिपांट	 ्ा	
विसपतींिा	 फुले	 असतात	
का?

३.५ ः वनस्पतींचे अधिवास

विसपतींच्ा	 कोर्त्ा	 भागाकड	े फुलपाखरे	 व	 इतर	 कीटक	
आकनषषिले	जातात?

ज्ा	विसपतींिा	फुले	्ेतात,	त्ांिा	स्पुष्प वनस्पती,	तर	ज्ा	
विसपतींिा	कधडीच	फुले	्ेत	िाहडीत	त्ांिा	अ्पुष्प वनस्पती	महर्तात.	अपुषप	विसपतींिा	मूळ,	
खोड,	पािे	असे	अव्व	असतातच	असे	िाहडी.

१.	डानळंबाचे	झुडूप	कोठे	वाढते?							 २.	कमळ	कोठे	वाढते?
३.	पार्कर्डीस,	गारवेल	कोठ	ेवाढतात?		 ४.	अमरवेल	हडी	विसपतडी	कोठे	वाढते?

आपल्ा	 सभोवतालडी	 नवनवध	 नठकार्डी	 नवनवध	 प्रकारच्ा	 विसपतडी	 वाढलेल्ा	 निसूि	 ्ेतात.	 विसपतींचे	
त्ांच्ा	अनधवासािुसार	वगणीकरर्	केले	जाते.	जमडीि,	पार्डी,	िलिलडीचा	भाग,	वाळवंट,	एखािा	मोठा	वृक्ष	हे	
विसपतींचे	वेगवेगळे	अनधवास	आहेत.

वाळवांट

साांगा ्पाहू !

साांगा ्पाहू !

्पाणी 

जमीन
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१. थचतात तुमहांला कोणते प्रसंग 
थदसतात?

२.  ्या प्रसंगात तुमही का्य केले 
असते?

३.  तुमही सवतः कधी हे प्रसंग 
अनुभवले आहेत का्य?

४.  हे प्रसंग का उद्भवतात?

४.१ ः सिभोवताली घडणारे प्रसिंग

४.२ ः वकल्ारी भूकंप

४.३ ः माळीण गाव दुघ्बटना

l १९९३ िध्ये लातूर थजलहातील थकल्ारी
पररसरात तीव्र भूकंप झाल्याने हजारो लोकांचा िृ््यू
झाला होता.

l जुलै २००५ आठवला, की आजही
िुंबईकरांच्या अंगावर का्टा उभा राहतो, कारण ््या 
वेळी िुसळधार पावसाने नदीचे पाणी तुंबल्याने िहापूर 
्येऊन लोकांचे  बळी गेले.

l जुलै २०१४ िध्ये पुणे थजलहातील आंबेगाव
तालु् ्यातील िाळीण हे गाव दरड कोसळल्याने   
डोळादंेखत उद् धवसत झाले. तिेील डोंगरकडा 
कोसळल्याने िाती, दगड ्यांच्या थढगाऱ्याखाली अनेक 
िाणसे गाडली गेली व िृ््युिुखी पडली.

l नोवहेंबर २०१५ िध्ये तथिळनाडूत झालेल्या
अथतवृष्ीने अनेक  लोक िृ््युिुखी पडले.

आपतती महणजे काय?
अचानक उद्भवणाऱ्या संक्टािुळे राष््ाची 

थकंवा सिाजाची िोठ्ा प्रिाणात जीथवत, 
आथिमिक आथण सािाथजक हानी होते, अशा 
संक्टांना आपतती महणतात. 

जरा डोके चालवा.

१. शाळेत ्येताना थकंवा शाळेत असताना 
तुिच्यावर कोणकोण््या आप्ती ्येऊ शकतात?

२. ्या आप्तींचे थनवारण करण्यासाठी का्य 
करावे असे तुमहांला वा्टते?

आपतती

आपतती वयवसथापन४

सिांगा पाहू !
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वादळे

हवेत थनिामिण होणारे किी-अथधक दाबाचे पट्े आथण 
््यािुळे हवािानात होणाऱ्या बदलांिुळे वेगाने वारे वाहू 
लागतात आथण वादळे थनिामिण होतात.

४.५ ः वादळ

वादळाचे पररणाम
l वादळग्सत प्रदेशांचे अिाप नुकसान होते.
l जीथवत व िालि्ता ्यांची प्रचंड हानी होते.
l वीजपुरवठा खंथडत होतो.
l दळणवळण ्यंतणा खंथडत होते.

४.६ ः वणवा 

१. तुिच्या वगामित सध्या थकती थवद्यािभी आहेत?  
२. सध्या आहेत ््यापेक्ा पाचप्ट थवद्यािभी एकाच वगामित बसले तर का्य होईल?
३. अ््यंत गदभीच्या थठकाणी तुमहांला कोणती दुघमि्टना घडू शकेल असे  वा्टते?

आपतती वयवसथापन
लोकसहभाग आथण आप्ती व्यवसिापन ्यांचे नाते फार जवळचे आहे. आप्ती ्टाळणे, आप्तींना 

तोंड देण्यासाठी ्योजना त्यार करणे व ््यांसाठी क्िता थिळवणे महणजे आप्ती व्यवसिापन हो्य.
नैसथगमिक थकंवा िानवथनथिमित आप्तींिध्ये होणारे नुकसान ्टाळण्यासाठी उपा्य महणून आप्कालीन 

थन्योजन व व्यवसिापनाची जासत गरज असते. 

कोण काय करते?

राष््ी्य आप्ती व्यवसिापन प्राथधकरण 
्या संसिेची २००५ िध्ये सिापना करण्यात 
आली. आप्ती व्यवसिापनांतगमित थन्योजन 
करण्याचे काि ही संसिा करत आहे.

हे नेहमी लक्ात ठेवा.

आप्ती काळात एकिेकांना िदत व 
सहका्यमि करणे ही आपली सवाांची नैथतक 
जबाबदारी आहे.

आपतती वयवसथापनासिाठी सिंपक्क सिाधा 
पोलीसि ः १००, अवनिशामक दल ः १०१, रुगणवावहका ः १०२, अापतती वनयंतण कक् ः १०८ 
)

वणवा 
वणवा महणजे जंगल, कुरणे थकंवा गवताळ प्रदेशांत 

नैसथगमिक अिवा िानवी कारणांिुळे लागलेली अथन्यंथतत 
आग हो्य. वणवा पसरण्याचा वेग प्रचंड असतो. 
वणवयाचे दुषपररणाम
l नैसथगमिक साधनसंप्तीचे प्रचंड नुकसान होते.
l हवा प्रदूथषत होते.

)

सिांगा पाहू !
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उपाययोजना
िानवथनथिमित व थनसगमिथनथिमित आप्ती उद् भवण्यापूवभी व उद्भवल्यास आपण का्य दक्ता घ्या्यला हवी ते पाहू.

१. रेथडओ, ्टीवहीवरील बातम्यांकडे सतत लक् ठेवा. 
२. बलॅ्टरीवर चालणारा रेथडओ, िोबाईल वापरा.
३. हवािान खा््याने थदलेल्या सूचना काळजीपूवमिक ऐका. 
४. www.imd.gov.in ्या वेबसाई्टचा वापर करा.
५. ढगफ्ुटी अिवा अथतवृष्ीिुळे डोंगरउतारावर दरडी कोसळतात, 

्टेकडा, डोंगर खचतात आथण खाली ्येतात. अशा वेळी 
आश्र्यासाठी डोंगरपा्यथ्याशी िांबू नका. 

६. नदीला पूर आला, की नदीकाठच्या पररसरात, घरात न िांबता 
अन्यत सुरथक्त जागी आसरा घ्या. श््यतोवर उंचावर िांबा.वाह््या 
पाण्याच्या प्रवाहात उतरू नका थकंवा वाहन पुढे नेऊ नका.

७. भूकंपािध्ये रसते दुभंगतात, जथिनीला भेगा पडतात. रेलवचेे रूळ 
उखडले जातात. ््यािुळे एका थठकाणाहून दुसऱ्या थठकाणी जाताना 
पुढचा िागमि व्यवकसित असल्याची खाती करा.

८. िदत केंद् थकंवा छावणीचा आसरा घ्या जेणेकरून औषधे, अन्नाची 
पाथक्टे, पाणी, प्रििोपचार इ््यादी िदत लवकर थिळू शकते.

९. आगीपासून बचावासाठी शाळा, हॉकसप्टल, रेलवेसिानक ्या थठकाणी 
अथनिशािक नळकांडे वापरा.

४.७ ः उपाययोजना
प्रथमोपचार

दररोजच्या जीवनात आपल्याला अनेक आप्तींना सािोरे जावे लागते. काही आप्ती लहान तर काही 
िोठ्ा असतात. अचानक उद्भवलेल्या आप्तींवर वैद्यकी्य उपचार थिळण्यापूवभी ता्काळ उपा्य्योजना होणे 
गरजेचे असते.

१. राह्य रक्तस्ाव
 रक्तस्ाव झालेल्या व्यक्तीस आराि वा्टेल अशा पद्तीने बसवा 

अिवा झोपवा. रक्तस्ाव होणारा अव्यव हृद्याच्या सतरापेक्ा उंच ठेवून 
जखि पाण्याने सवचछ करावी.

४.८ ः रक्तस्ाव
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४.१० ः उषमाघातावर उपाय

२. भाजणे व पोळणे

 वकरकोळ भाजलयासि
l जखि झालेला भाग पाण्याने 

धुवा थकंवा पाण्यात बुडवून
ठेवा.

l थपण्यास पाणी द्या.
l थनजांतुक पाण्याच्या द्ावणात

कपडा थभजवा व जखि हल््या
हाताने पुसून घ्या.

l तेलक्ट िलि लावू नका.
l जखिा	कोरडा ड्ेथसंगने 

झाका.

गंभीर भाजलयासि
l िानथसक आधार द्या.
l थनजांतुक कापडाने भाजलेला भाग

झाका.
l दाथगने, बू्ट काढून ठेवा.
l ्वचेवर आलेले फोड फोडू नका.
l तेलक्ट िलि लावू नका.
l कपडे थचक्टले असल्यास ते 

काढण्याचा प्र्य्न करू नका.
l शुद्ीत असल्यास थपण्यास पाणी

द्या. चहा, कालॅफी, उ्तेजक पे्ये 
देऊ नका.

l तातडीने वहैद्यकी्य िदत घ्या.

३. उषमाघात

 
 उक्िाघात हा प्रखर  उनहािध्ये जासत वेळ काि केल्याने, 

शरीरातील पाण्याचे व क्ारांचे प्रिाण अ््यंत किी झाल्याने
होतो.
असिे झालयासि
l रुगणास सावलीत, िंड थठकाणी न्या.
l शरीर िंड पाण्याने पुसा.
l िानेवर िंड पाण्याने थभजवलेले कापड ठेवा.
l थपण्यास भरपूर पाणी, सरबतासारखी पे्ये द्या.
l उल्टी झाली असल्यास अिवा अशक्तपणा आला असेल,

तर िान एका बाजूस करून उताणे झोपवा.
l तातडीने वहैद्यकी्य िदत घ्या थकंवा दवाखान्यात हलवा.
४. सिप्बदंश

सापांच्या जवळपास २००० जाती आहेत, िात्र ््यांतील फक्त नाग, िण्यार, फुरसे, घोणस, सिुद्सपमि ्या 
िोडाच सापांच्या जाती थवषारी आहेत. महणून सगळ्ाच सपमिदंशात प्राणहानी होत नाही परंतु भीतीिुळे तीव्र 
िानथसक धक्ा बसतो व काळजी न घेतल्यास िनुक््य दगावतो. साप आढळल्यास ््याला लगेच न िारता  
सपमिथित्राशी संपक्क करा. 
असिे झालयासि
l जखि पाण्याने धुवा.  l	बाथधतास धीर द्या.
l दंश झालेल्या जखिेच्या वरच्या बाजूस कपडाने 

घ्ट् ्ट बांधा.
l तातडीने वहैद्यकी्य िदत घ्या.

४.११ ः 
सिप्बदंशावर 

उपाय

४.९ ः भाजणे, पाेळणे यांवर उपाय
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५. कुत्ा चावणे
 कुत्रा चावल्यािुळे िाणसाच्या शरीरातील रक्त  

दूथषत होण्याचा धोका असतो, महणून प्रििोपचाराची 
व वहैद्यकी्य िदतीची आवश्यकता असते. 

असिे झालयासि
l जखि थनजांतुक द्ावणाने अिवा पो्टलॅथशअि

परिँगने्टच्या पाण्याने धुवा.
l जखिेवर कोरडे कापड ठेवा.
l डॉ््टरी इलाज करा, अँ्टीरेबीज इंजे्शन घ्या.

आपण काय वशकलो?

l अचानक उद्भवलेली सिस्या महणजे आप्ती हो्य.
l आप्ती ्या िानवथनथिमित व थनसगमिथनथिमित असतात.
l जागरूकता व ता्काळ प्रथतसाद  देणे आवश्यक असते.
l प्रभावी आप्ती व्यवसिापन व उपा्य्योजनांिुळे हानी किी करता ्येते.
l दक्तेची व प्रििोपचाराची िाथहती असणे प्र््येकासाठी गरजेचे आहे.

थकल्ारी भूकंप व 
िाळीण दुघमि्टना 
छा्याथचत्र सौजन्य:
लोकित ला्यब्ररी, 
औरंगाबाद

१. आपतकालीन सिंपक्क दूरधवनी रिमांक सिांगा?
अ. पोलीस थन्यंत्रण कक्
आ.  अथनिशािक ्यंत्रणा
इ.  रुगणवाथहका
ई. देशपातळीवरील एकच आप्कालीन नंबर

२.  तातकाळ काय उपाय कराल?
अ. कुत्रा चावला ..........................
आ. खरच्टले / रक्तस्ाव....................
इ. भाजणे / पोळणे.........................
ई. सपमिदंश.................................
उ. उक्िाघात..............................

३.  असिे का घडते ?

े 

अ. िहापूर
आ. जंगलांना आग
इ. इिारत कोसळणे / दरडी कोसळण
ई. वादळ
उ. भूकंप

४.  खालील प्रशनांची तुमचया शबदांत उततरे वलहा.
अ. आप्ती महणजे का्य?
अा.  आप्तींचे प्रकार कोणते?
इ.  आप्ती व्यवसिापन महणजे का्य?
ई.  आप्ती व्यवसिापनाचे िुख्य घ्टक कोणते?

५.  सिप्बवमत् कसिे काम करतात?
६. प्रथमोपचार पेटीत कोणकोणते सिावहतय असिते, 

तयाची मावहती घया.
७.  मानववनवम्बत व वनसिग्बवनवम्बत आपतती वनवारणया- 

सिाठी तुमही उपाय सिुचवा. 

आपतती उपाययोजना आपतती उपाययोजना
आग भूकंप
इिारत 
कोसळणे

िहापूर

अपघात वादळ
पूर ्सुनािी 
्युद्े दुक्काळ

बाँबसफो्ट दरड 
कोसळणे 

उपरिम :
l तुिच्या शाळेत आप्ती व्यवसिापनासंदभामित

करा्यच्या उपा्य्योजनांची िाथहती त्यार
करा.

l आप्ती व्यवसिापनासंदभामितील थभ्ती
पत्रके, जाथहरात, फलक त्यार करा.

l संक्टाच्या वेळी िदतीस ्येणारे सिाजातील

सवाधयाय

घ्टक कोणते ््यांची िाथहती थिळवा. फोन
नंबर, प्ता इ््यादी.               lll
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उषणता आवण अवसथांतर 
अवसिांतर हा पदािामितील उक्णतेचा पररणाि आहे हे 

तुमही थशकला आहात. उक्णता थिळाली, की सिा्ंूयचे 
द्वात तर द्वाचे वा्यूत रूपांतर होते. तसेच पदािमि िंड होत 
गेला महणजे ््यातील उक्णता किी झाली, की वा्ूयचे 
द्वात तर द्वाचे सिा्यूत रूपांतर होते. 

तापमान व तापमापी
पदािामिला उक्णता थिळाली, की तो गरि 

होतो महणजेच तापतो. पाणी थकती तापले 
आहे ्याचा अंदाज घेण्यासाठी आपण ््यात 
बो्ट थकंवा हात बुडवतो, परंतु अशा िोजिापात 
अचूकता नसते, तसेच पदािमि तापलेला असला 
तर हाताला च्टका लागून इजा होऊ शकते.

तापिान िोजण्यासाठी तापिापी 
वापरतात. तापिान िोजण्यासाठी अंश 
सेकलसअस (0C) हे एकक वापरतात. 
वेगवेगळ्ा प्रकारच्या तापिापी आपल्याला 
पाहा्यला थिळतात. सध्या थडथज्टल 
तापिापीचा वापर िोठ्ा प्रिाणावर केला जात 
आहे.

मुद् दे सथायू द्रव वायू

उदाहरण

आकार

आकारमान

लाेखंडाचा तुकडा

सवतःचा आकार असतो. 
कसेही ठेवले तरी आकार
का्यि राहतो. 

ठराथवक आकारिान असते. 
साखर, वाळू असे सिा्यू 
सपा्ट पृष्भागावर 
ओतल्यास ््यांचा ढीग त्यार 
होतो.

पाणी, कसपरर्ट, तेल 

सवतःचा आकार नसतो. भांडाचा 
आकार घेतात. 

ठराथवक आकारिान असते. भांडातील 
ठराथवक जागा व्यापतात. सपा्ट 
पृष्भागावर ओतले तर पसरतात. 
उताराच्या थदशेने वाहतात.

हवा 

सवतःचा आकार नसतो.
उपलबध असलेली सवमि जागा 
व्यापतात. 

ठराथवक आकारिान नसते. 
भांडात बंथदसत वा्यूवरील दाब 
किी-जासत केल्यास ््याचे 
आकारिान किी-जासत होते.

पाण्याने भरलेले भांडे शेगडीवर 
ठेवल्यावर लगेच पाण्याची वाफ होते 
का? ते पाणी फ्ीजिध्ये ठेवल्यावर 
लगेच ््याचा बफ्क बनतो का? 

पदािामिला काही थवथशष् प्रिाणात 
उक्णता थदली थकंवा ््यातील काही 
थवथशष् उक्णता काढून घेतली तर 
््याचे अवसिांतर होते. पदािामिला 
उक्णता थदल्यावर तो थकती गरि होतो 
थकंवा ््याची उक्णता काढून घेतल्यावर 
तो थकती िंड होतो ्यावर अवसिांतर 
अवलंबून असते. 

पदािमि थकती गरि थकंवा िंड आहे 
हे कसे सिजते?

अवसथांमधील रदल

उक्णता थदली        उक्णता थदली
  सिा्यू  द्व ू वा्य 

   िंड केले          िंड केले 

५.३ ः तापमापी

सिांगा पाहू !

पारा



प्र्योगशाळेतील एक तापिापी घ्या. ््याच्या खालच्या 
्टोकाकडील फुग्यात पारा भरलेला असतो. हा पारा फुग्यावरील 
नळीत काही अंतराप्यांत चढलेला थदसेल. पाऱ्याच्या सतंभाशेजारी 
अंशांकन केलेले थदसेल. पाऱ्याच्या पातळीशेजारील संख्या वाचा. 
्यावरून फुग्याभोवतालच्या हवेचे तापिान सिजेल.

आता तापिापीचा फुगा पाण्यात पूणमिपणे बुडेल, अशा पद्तीने 
तापिापी धरा आथण पाण्याचे तापिान नोंदवा. हीच कृती एका 
भांडात िोडे गरि पाणी आथण दुसऱ्या भांडात िंड पाणी थकंवा 
बफ्फ घेऊन करा. दोनही तापिानांची नोंद करा.

उतकलन
पाण्याचे सतत बाक्पीभवन होत असते. फरशीवर सांडलेले 

पाणी हळूहळू आपोआप वाळते हे आपल्याला िाहीत आहे. 
बाक्पीभवन पाण्याच्या पृष्भागावरून होते. िग पाणी उकळते 
तेवहा का्य होते? पाणी जसजसे गरि होते, तसतसे ््याचे तापिान 
वाढते अाथण बाक्पीभवन अथधकाथधक जलद गतीने होऊ लागते. 

शेगडीवर ठेवलेल्या पाण्याने उक्णतेची एक पातळी गाठली, 
की पातेल्यातील सवमि भागांतून पाण्याचे बाक्पीभवन होऊ लागते; 
महणून वाफेचे बुडबुडे भराभर पृष्भागाप्यांत ्येताना थदसतात अाथण 
ती वाफ हवेत थिसळते. ्यालाच पाणयाचे उकळणे थकंवा उतकलन 
महणतात. शुद् पाण्याचे सिुद्सपा्टीला उ्कलन १००0C 
तापिानाला होते. हा पाण्याचा उतकलनांक हो्य. पाण्याची वाफ 
िंड झाली, तर एका तापिानाला वाफेचे पुनहा पाणी होते. ्या 
थरि्येला सिंघनन महणतात. वाफेचे संघननही १००0C लाच होते, 
महणजे पाण्याचा उ्कलनांक व संघनन थबंदू हा एकच आहे.

काही उदाहरणे तापमान सिुमारे

उकळते पाणी  १००0C
गोठणारे पाणी  00C
हवा (थहवाळात रातीच्या वेळी)  < १५0C
हवा (उनहाळात भर दुपारी) >३५0C
रिीजिधील तापिान < ५0C
रिीजरिधील तापिान < -१८0C
शरीराचे तापिान  सुिारे ३७0C

५.४ ः तापमानाची नोंद करणे

५.५ ः उतकलन

तापमापी

रन्बर

उकळते 
पाणी

रफ्क

तापमापी

प्रयोग करताना 
घयायची काळजी

२०0C 

५०0C 

१००0C 

करून पाहूया.
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गोठण
रिीजिध्ये थकंवा बफामिवर ठेवलेले पाणी िंड होत जाते 

महणजे ््याचे तापिान किी किी होते. एका ठराथवक 
तापिानावर पाणी आणखी िंड न होता ््याचा बफ्फ बनू 
लागतो महणजेच ते गोठू लागते. ज्या तापिानावर हे घडते 
््याला पाण्याचा गोठण वरंदू महणतात. 

पदािामिचे तापिान 00C हून किी होऊ शकते. 
उदाहरणािमि, रिीजच्या रिीजरिधील हवेचे तापिान सुिारे 
-१८0C असते. 00C पेक्ा किी तापिान असल्यास ते
उणे अंश सेकलसअसिध्ये सांगतात.

बफामिला उक्णता थिळाली की तो थवतळू लागतो, 
महणजे ््याचे  पुनहा द्वात रूपांतर होते. ्याला ववलयन 
महणतात. बफामिचे थवल्यनही 00C ला होते महणजे पाण्याचा 
गोठण थबंदू व थवल्य थबंदू हे एकच आहेत.

 प्र््येक पदािामिचा थवथशष् उ्कलन थबंदू असतो तोच 
््याचा संघनन थबंदूही असतो. प्र््येक पदािामिचा थवथशष् 
गोठण थबंदू असतो तोच ््याचा थवल्य थबंदूही असतो. 

अवसथांतराचे ववववध उपयोग
१.  पलॅराथफन वलॅ्स (िेण) थवतळवून िेणबत््या बनवतात.
२.  गोठवलेला काबमिन डा्यॉ्साइड (शुक्कबफ्फ) आइसरिीि त्यार करताना व ते 

िंड ठेवण्यासाठी उप्योग होतो.
३.  द्वरूप ना्य्ट्ोजनचा उप्योग रक्तपेशी व पशूंचे रेत थ्टकवून ठेवण्यासाठी होतो.
४.  वाळू थवतळवून काच बनवली जाते. 
५.  सोने, चांदी ्यांच्यापासून दाथगने बनवण्यासाठी हे धातू थवतळवले जातात.
६. अवजारे बनवण्यासाठी लोखंड थवतळवावे लागते.

उ्कलन              थवल्यन

  संघनन                 गोठण

पदािामिला उक्णता थिळत असताना

वा्यू               द्व              सिा्यू

पदािामितील उक्णता किी होत असताना

एका चंचुपातात िोडे पाणी घ्या. ््यात एक तापिापी ठेवा. आता
चंचुपाताला कसपरर्टच्या थदव्याने उक्णता द्या. पाण्याचा उ्कलन थबंदू थकती 

तापिानास आहे ्याची नोंद करा. आता ्या पाण्यात िोडे िीठ थकंवा साखर ्टाकून पुनहा उ्कलन थबंदू कोणता 
आहे ते पहा. ्यावरून कोणता थनक्कषमि काढाल?

जरा डोके चालवा.

खालील त्््यात काही पदािाांचे 
उ्कलन व गोठण थबंदू थदले आहेत. 
््यावरून हे पदािमि सिा्ूय, द्व व वा्यू 
्यांपैकी कक् तापिानास कोण््या 
अवसिेत राहत असतील ते सांगा.
पदाथ्ब गोठण वरंदू 

अंदाजे
उतकलन वरंदू 
अंदाजे

िेणब्ती
प्लॅकस्टक
लोह

६०0C
>२५०0C
१५३५0C

३५०0C
९५४0C
२८६२0C

 पदािमि गरि होताना ज्या तापिानाला ््याचे 
उ्कलन होते, ््याच तापिानाला ््याचे िंड 
होताना संघनन होते. पदािमि िंड होताना ज्या 
तापिानाला गोठतो, ््याच तापिानाला तो गरि 
होताना  थवतळतो.

करून पाहूया.
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असे का होते?
सिंप्लवन

उक्णता थिळाल्यावर आ्योडीनचे सिा्यू 
रूप खडे थवतळत नाहीत, तर ््यांचे िे्ट वा्यूत 
रूपांतर होते. आ्योडीन वा्ूयचे कण नरसाळाच्या 
पृष्भागावर आदळले, की ते पुनहा िंड होतात 
आथण सिा्यूरूपात काचेला थचक्टून राहतात 
महणजे उक्णता थिळून सिा्यूरूप आ्योडीनचे द्व 
न होता िे्ट वा्यू अवसिेत अवसिांतर होते. 

सिा्यूरूप पदािामिचे द्व न होता िे्ट वा्यू 
अवसिेत रूपांतर होणे ्या अवसिांतराला 
सिंप्लवन महणतात.

जरा डोके चालवा!

कापराच्या वडा असलेली डबी उघडली की लगेच कापराचा वास ्येतो. असे का होते?

५.६ः सिंप्लवन

एका बशीत िोडी वाळू घ्या. ््यात काही आ्योडीनचे खडे ठेवा. बशी बनमिरवर 
ठेवा अाथण थतच्यावर एक काचेचे नरसाळे उपडे ठेवा. ््याचे वरील तोंड कापसाच्या

५.७ः ववववध पदाथ्ब व वसतूंची ओळख

हे तुमही कसे ओळखाल?
l पाण्याचा गलास ः प्लॅकस्टकचा, स्टीलचा की

काचेचा?
l सळई ः लोखंडी की ॲल्युथिथनअिची?
l खोलीचे दार ः लाकडी की काचेचे?
l पांढरी पूड ः थिठाची की खडूची ?

वरील प्रशनांची उ्तरे देण्यासाठी तुमही ््या 
पदािाांचे थवथवध गुणधिमि लक्ात घेतले, उदाहरणािमि 
््याची पारदशमिकता, कठीणपणा, जडपणा, ठराथवक 
रंग, ््याच्यापासून थनघणारा आवाज, पाण्यािध्य े
थवरघळणे इ््यादी. ्या गुणधिाांच्या अभ्यासाने 
आपल्याला थवथवध पदािमि ओळखता ्येतात व 
््यांच्या गुणधिाांप्रिाणे ते आपल्याला वापरता ्येतात. 
पदािाांच्या ्या गुणधिाांची सथवसतर िाथहती घेऊ.

कापसिाचा रोळा

नरसिाळे

रन्बर

आयोडीनचे 
कण

प्रयोगशाळेत प्रतयक् 
प्रयोग केलयावर 

वदसिणारे आयोडीनचे 
कण 

करून पाहूया.

बोळाने बंद करा. कसपरर्ट थदवा थकंवा बनमिर पे्टवा आथण आ्योडीनला काही वेळ उक्णता द्या. उक्णता 
थिळाल्याने आ्योडीनचे का्य होते ््याचे थनरीक्ण करा.
का्य थदसते?

सिांगा पाहू !
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१. 		खालील	 परिच्छेदाचछे	काळजीपूर्वक	 राचन	किा.		
त्ात	ज्ा	पदाराांचा	उल्छेख	आलछेला	आहछे	कंसात	
त्ाांच्ा	पुढछे		सरा्ू,	द्रर,	रा्ू	्ाांपैकी	्ोग्	प्ा्व्	
ललहा.
		सूर्यप्रकाश	असलेलरा	दिवशी	पाक्कमधरे	रिरा	आदि	
गागगी	चेंड	ू(		 	 	 	)	बिोबि	खेळत	आहेत.	गागगीला	
तहान	लागली	महिून	रिराने	दतचरासाठी	नािळपािी	
(	 	)	आिले.	तेवढ्ात	वािा	(					)	वाहू	लागला	
आदि	 पाऊस	 (	 	 	 	 	 )	 िेखील	 पड	ूलागला.	 तरा	
पटकन	घिात	(									)	आलरा.	आपल	ेकपडे	
(	 	)	बिलले	अादि	आईन	ेतराांना	एक-एक	कप	
(					)	गिम	िूध	(					)	परारला	दिले.

२. चचा्व	किा.
	अ.	 रिरा	 दतचराजवळ	 असलेलरा	 पाणराचरा	

बाटलीतून	 थोडे	 पािी	 िुसऱरा	 बाटलीमधरे	
अोतते.	 तरामुळे	 पाणराचरा	आकािात	काही	
बिल	होईल	का?

आ.	 हलीमा	एक	लहान	वाळूचा	खडा	जदमनीवरून	
उचलून	 पाणरान	े भिलेलरा	 दडशमधरे	 टाकते,	
ति	तरा	खड्ाचा	आकाि	बिलेल	का? 

३.	 पुढील	पदाराांचछे	गुणधर्व	नरूद	किा.	

(पाणी,	 काच,	 खडू,	 लोखांडी	 गोळा,	 साखि,	
रीठ,	पीठ,	कोळसा,	राती,	पछेन,	शाई,	साबण)	

४. सांप्लरन	महणजछे	का्	तछे	साांगून	दैनांलदन	जीरनातील	
सांप्लरनशील	पदाराांची	नारछे	ललहा.

५. कशापासून	बनरतात	तछे	सकािण	ललहा.
	अ.	 ऊस	तोडणराचा	कोरता
आ.	 घिावि	लागिािे	पत्े
इ.		 स्क्रू	ड्ारवहि
ई.		 पक्कड
उ.	 दवजेचरा	तािा
ऊ.	 िादगने
ए.	 पातेले

६. असछे	केलछे	ति	का्	होईल	आलण	का?
	अ.	 खखळ	ेप्लॅखस्टकचे	बनवले
आ.	 घांटा	लाकडाची	बनवली
इ.		 पक्कडला	िबि	बसवले	नाही
ई.		 चाकरू	लाकडाचा	तराि	केला
उ.	 कुऱहाड	िबिाची	बनवली

७. री	कोण?
	अ.	 तुमचा	ताप	मोजतो,	तापमापीत	असतो.
आ.	 माझरादशवार	गिम	नाही,	थांड	नाही.
इ.		 नाही	मला	आकाि!
ई.		 पाणरात	 दविघळतो,	 िॉकेलमधरे	 दविघळत	

नाही.

८. असछे	का	झालछे?
अ.	 दहवाळ्ात	खोबऱराचे	तेल	घट्ट	झाले.
आ.		 पे्टमधरे	 उघड्ावि	 ठेवलेल	े िॉकेल	 नाहीसे	

झाले.
इ.	 एका	 कोपऱरात	 लावलेलरा	 अगिबततीचा	

वास	िुसऱरा	कोपऱरात	आला.
ई.

उपक्रर	ः

l मेिाचे	 मोठमोठ	े पुतळ	ेकस	े तराि	कितात
रादवषरी	मादहती	दमळवा.

l िादगने	तराि	कििाऱरा	िुकानाला	भेट	द्ा
व	 ते	 कस	े तराि	 कितात	 राची	 मादहती
दमळवा.

सराध्ा्
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कागद 
गवत, लाकूड, थचंध्या तसेच रद् दी कागद अशा पदािाांचे 

सेल्युलोज धागे एकिेकांत गुंतल्याने ््याचंे जाळे त्यार होऊन 
बनलेला पदािमि महणजे कागद हो्य.  हे धागे सेल्यलुोज धागे महणून 
ओळखले जातात.
कागद कसिा तयार होतो?

कागद बनवण्यासाठी पाइनसारख्या सूथचपणभी वकृ्ांचा उप्योग 
होतो. ्या वकृ्ांच्या लाकडांच्या ओंड््याचंी साल काढून ््यांचे 
बारीक तुकडे करतात. हे तुकडे अाथण थवथशष् रसा्यने ्यांचे थिश्रण 
बराच काळ थभजत ठेवले जाते. ््यािुळे ््याचंा लगदा त्यार होतो. 
रसा्यनांची थरि्या झाल्यावर लाकडाच्या लगद्यातील तंतिु्य पदािमि 
वेगळे होतात. ् ्यांिध्य ेकाही रंगद्व्य ेथिसळली जातात व रोलसमििधून 
ला्टलेला लगदा पुढे ्येऊन कोरडा झाल्यावर कागदाच्या रूपात 
गुंडाळला जातो. कागद आथण झाडे ्यांचा खूप जवळचा संबंध 
आहे, महणून झाडे वाचवण्यासाठी कागद वाचवणे गरजेचे आहे. 

लक्ात घया.
१.  वहीचे कोरे कागद फाडू नका. जुन्या

वहा कोऱ्या कागदांसक्ट रद्ीिध्ये 
घालू नका.

२. जाथहरातींची िागची बाजू, पोस्टाच्या
पाथक्टांची आतली कोरी बाजू, 
कॅलेंडसमिची पाठीिागची कोरी बाजू 
्यांसारखे लेखन्योग्य पृष्भाग ्यांचा 
थकरकोळ नोंदी, कवहर घालणे ्यांसाठी 
उप्योग होऊ शकत असल्यािुळे 
््यांचा पूणमि वापर झाल्याथशवा्य रद्ीत 
्टाकू नका. जाळू नका.

३.  थजिे थजिे श््य असेल थतिे थतिे 
पा्टी-पकेनसलचा वापर करा.

४. कागद वेचणारे, रद्ी घेणारे हे 
नकळतपणे साधनसंप्तीचा सु्योग्य 
पुनवामिपर करण्यासाठी हातभार 
लावतात, हे लक्ात घ्या व ््यांना 
सहका्यमि करा.

माहीत आहे का तुमहांला?

भारतात वतमििानपतासंाठी कागद त्यार करणारा 
पथहला कारखाना १९५५ िध्ये नेपानगर (िध्यप्रदेश) ्येिे 
सिापन झाला. सोनगढ (गुजरात) ्येिेही कागद त्यार 
होतो. िहाराष््ात चदं्पूरजवळ बल्ारपूर ्येिे कागद 
कारखाना आहे.

कवृतम धागे

शोध घया.
१.  कागद त्यार करण्याचा शोध कुठे 

लागला आहे?
२. आपल्या पाठ्पुसतकाचा कागद 

कोण््या प्रकारचा आहे व ््याचा 
अाकार का्य आहे?

३. चलनी नो्टांचा कागद कसा त्यार 
केलेला असतो?

१. नैसथगमिकरी््या कोणकोण््या पदािाांपासून धागे 
थिळतात?

२. वसते कशापासून थनिामिण केली जातात?
वाढ््या लोकसंख्येची वसतांची गरज भागवण्यासाठी 

कृथतिरी््या धागे थनिामिण करण्याची कलपना सुचल्यानंतर 
्या के्तात आताप्यांत खूप संशोधन, प्रगती  झाली आहे. 
असंख्य प्रकारचे कथृति धागे आता उपलबध आहेत. 
ना्यलॉन, डरेिॉन, ्टेरेथलन, ्ेटररन, पॉथलस्टर, रे्यॉन अशी 
वेगवेगळी नावे ््या कृथति धाग्यांना थिळाली आहेत.

माहीत आहे का तुमहांला?

रेशीि हा नैसथगमिक धागा 
रेशीि की्टकाच्या कोशापासून 
थिळवतात. एका कोशापासून 
५०० िी्टर ते १३०० िी्टरप्यांत 
लांबीचा धागा थिळतो. रेशिाचे िोठ्ा प्रिाणावर 
उ्पादन प्रिि चीनिध्ये सुरू झाले असे महणतात.

सिांगा पाहू !
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नायलॉन 
्या धाग्याचा शोध न्यू्यॉक्फ व लंडन ्येिे एकाच काळात लागला 

महणून न्यू्यॉक्फचे Ny व लंडनचे Lon ही अाद्याक्रे एकथतत करून 
््याला ‘ना्यलॉन’ असे नाव देण्यात आले.ना्यलॉनचे धागे चिकदार, 
िजबूत, पारदशभी आथण जलरोधी असतात. वसतथनथिमिती, िासेिारीची 
जाळी आथण दोरखंड इ््यादी त्यार करण्यासाठी हे धागे वापरात 
आणतात.

रेयॉन 
कापूस व लाकडाचा लगदा सोथडअि हा्यड्ॉ्साईड 

नावाच्या रसा्यनािध्ये थवरघळवून एक द्ावण त्यार केले 
जाते. ्या द्ावणापासून ्यंतांच्या साहाय्याने हे धागे 
थिळवतात. ्यांना िजबुती आथण चकाकी असते महणून 
््यानंा ‘कृथति रेशीि’ असे महणतात. सू्यमिथकरणांसारखे 
चिकदार ्या अिामिने ‘र्ेयॉन’ शबद वापरतात.
डेरिॉन, टेरेवलन, टेररन

खथनज तेलापासून थिळणाऱ्या थवथवध हा्यड्ाेकाबमिन 
घ्टकांचा बहुवाररक शृंखला करण्यासाठी वापर होतो. अशा 
बहुवाररकेचे द्ावण बारीक थछद्े असलेल्या चाळणीतून 
दाबतात. ्यातून त्यार होणारे धागे िंड झाल्यावर ््यांचा 
एक अखंड आथण लांब तंतू बनतो. ्या तंतूंना पीळ देऊन 
धागा बनवतात. 

थनरथनराळी रसा्यने वापरून थनरथनराळा गुणधिाांचे 
धागे बनवतात. ्याच धाग्यांना डेरिॉन, ्टेरेथलन, ्टेररन अशी 
थवथवध नावे थिळाली आहेत.

पूवभीच्या काळी नैसथगमिक धाग्यांपासून बनणाऱ्या जवळ जवळ 
सवमि वसतू आजकाल कृथति धाग्यांपासून बनवता ्येतात. 

ना्यलॉन, रे्यॉन, ्टेरेथलन, ॲथरिथलक हे कथृति धागे व ् ्यांपासून 
थनिामिण होणाऱ्या अनेक वसतू आपल्या वापरात आहेत.

६.३ ः कवृतम धागे

६.४ ः कृवतम धागयांचे उपयोग

नवीन शबद वशका.
१. हायड्ोकार्बन ः खथनज तेलांपासून थिळणारा 

घ्टक.
२. रहुवाररक शृंखला ः लहान घ्टकांची एकत 

गुंफण होवून त्यार होणारी अखंड साखळी.
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सजीव	अन्न	व	पािी	घेऊन	तराांचा	दवदवध	कामाांसाठी	उपरोग	कितात.
l ऊजा्य	दमळवि े l	शिीिाची	वाढ	होिे
l शिीिाचरा	िैनांदिन	दक्रा	पाि	पाडिे		l	आजािाांचा	प्रदतकाि	कििे.

पोषकतत्रछे	आलण	अन्नपदार्व	
कबबोिके,	 खस्नगध	पिाथ्य,	प्रदथने,	जीवनसत्वे,	खदनजे	आदि	तांतुमर	

पिाथ्य	 ह	ेआपलरा	अन्नातील	पोषकतत्वाांचे	 मुखर	प्रकाि	आहेत.	आपि	
खातो	 तरा	 दवदवध	अन्नपिाथाांमधरे	 ही	 पोषकतत्वे	 वेगवेगळ्ा	 प्रमािात	
असतात.	तराांपैकी	काहींची	अदधक	मादहती	घेऊरा.

७.१	ः	अन्नपदार्व

७.२	ः	तृणधान्छे

सजीराांनी	 अन्न	 र	 पाणी	
घछेऊन	 त्ाांचा	 राढ	 र	 इति	 सर्व	
काराांसाठी	 रापि	 किणछे	 ्ा	
प्रलक्र्छेला	 ‘पोषण’	 महणतात	
आलण	 ्ा	 काराांसाठी	 उप्ोगी	
पडणाऱ्ा	 अन्नघटकाांना	
‘पोषकतत्रछे’	महणतात.

अन्नपिाथाांचे	 गट	कोिते?	 दचत्ाांतील	अन्नपिाथाांची	 नावे	 साांगा.	 तराांचरापासून	
कोिते	मुखर	अन्नघटक	दमळतात?	

ऊजा्वदा्ी	पोषकतत्रछे		-	कबबोदके	
आपली	 मुखर	 गिज	 ऊजजेची	 असते.	 ती	

कबबोिकाांमुळे	 भागते.	 तरामुळे	 आपलरा	 आहािात	
भात,	 पोळ्ा,	 भाकिी	 अशा	 पिाथाांचा	 प्रामुखराने	
समावेश	 असतो,	 महिून	 जास्त	 प्रमािात	 कबबोिके	
िेिािी	 तृिधानरे	 आपलरा	 अन्नातील	 प्रमुख	 घटक	
अाहेत.	

७.३	ः	ससनगध	पदार्व

ससनगध	पदार्व	
तेल,	 तूप,	 लोिी	अशा	 खस्नगध	 पिाथाांपासूनही	आपली	ऊजजेची	

गिज	थोड्ा	प्रमािात	भागते.	
आपि	 खाले्लरा	 अन्नपिाथाांपासून	 आपलराला	 उषितेचरा	

स्वरूपात	 ऊजा्य	 दमळते.	 उषिता	 मोजणरासाठी	 ‘दकलोकॅलिी’	 रा	
एककाचा	 उपरोग	 होतो,	 महिून	 अन्नपिाथाांपासून	 दमळिाऱरा	
ऊजजेसाठीही	दकलोकॅलिी	हे	एकक	वापिले	जाते.	

वाढतरा	वरातील	मुला-मुलींना	िोज	साधाििपिे	२०००-२५००	
दकलोकॅलिी	ऊजा्य	अन्नातून	दमळणराची	गिज	असते.	

७ ७.	पोषण	आलण	आहाि

रोडछे	आठरा.



प्रवथने
वाढीसाठी, शरीराची होणारी झीज 

भरून काढण्यासाठी व इतर 
जीवनथरि्यांसाठी आवश्यक असलेली 
प्रथिने, कडधान्ये, दूध व दुगधजन्य 
पदािमि तसेच िांस, अंडी अशा 
अन्नपदािाांपासून थिळतात. 

खवनज उपयोग स्ोत अभावजनय ववकार
लोह शरीराच्या सवमि भागांप्यांत 

ऑक्सजनचे वहन करणे.
िांस, पालक, सफरचंद, िनुका ॲथनथि्या (पांडुरोग) ः 

सतत िकवा वा्टणे.
कॅकलशअि व 
फॉसफरस

दात, हाडे िजबूत करणे. दूध, दुगधजन्य पदािमि, थहरव्या
पालेभाज्या, िांस

दात खराब होणे, हाडे थठसूळ व 
किकुवत होणे.

आ्योडीन वाढीचे थन्यंतण, शरीरात 
होणाऱ्या रासा्यथनक थरि्या 
गथतिान करणे.

िनुका, बीनस, िासे, िीठ,
सिुद्ातून थिळणारे अन्नपदािमि

गलगंड

सोथडअि व 
पा्ेटलॅथशअि

शरीरातील पाण्याचे संतुलन 
राखणे, चेतासंसिा व 
सना्यूंच्या थरि्या चालू ठेवणे.

िीठ, चीज
पालेभाज्या, फळे, डाळी

सना्यूंची अका्यमिक्िता

खवनजे व जीवनसित्वे
रोगप्रथतकार व शरीराच्या इतर जीवनावश्यक थरि्यांसाठी खथनजे, जीवनसत्वे आथण तंतुि्य पदािमि ्यांची 

आवश्यकता असते. ते आपल्याला प्रािुख्याने भाज्या व फळांपासून थिळतात. 
खथनजे व जीवनसत्वे ्यांची आपल्याला अलप प्रिाणात गरज असते, परंतु ््यांच्या कितरतेिुळे आरोग्यावर 

गंभीर पररणाि होऊ शकतात. ््याथवष्यी अथधक िाथहती घेऊ्या.
शरीराला अनेक असेेंद्ी्य पदािाांची गरज असते. ््यानंा खवनजे महणतात. खालील त्््यात अन्नातून 

थिळणाऱ्या काही खथनजांची उदाहरणे थदली आहेत. ््याचबरोबर ्या खथनजांचे का्यमि, ््यांचे अन्नातील स्ोत,  
तसेच शरीरात ््यांची कितरता थनिामिण झाल्यास कोणते आजार होऊ शकतात ्याथवष्यीची िाथहती खालील 
त्््यातून घेऊ्या.

जल-ववद्रावय जीवनसित्वे : ‘B’ व ‘C’ 
जीवनसत्वे पाण्यात थवरघळतात महणजे ती जल-
थवद्ाव्य आहेत. ती लघवी, घाि ्यांतील पाण्याबरोबर 
शरीराबाहेर ्टाकली जातात. महणून ््याचंा सतत 
पुरवठा होणे गरजेचे असते. B1, B2, B3, B6, B9 व 
B12 हे जीवनसत्वाचे िहत्वाचे प्रकार आहेत.

जल-अववद्रावय जीवनसित्वे ः ही जीवनसत्वे
पाण्यात थवरघळत नाहीत. ती कसनगध पदािाांत 
महणजेच शरीरातील ‘िेदात’ थवरघळतात. ््याचंा 
शरीरात साठा होतो. A, D, E, K ही जल-अथवद्ाव्य 
जीवनसत्वे आहेत.  

जीवनसित्वे

७.४ ः प्रवथने
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संतुलित आहार कसा लिळवावा?
आपल्या जेवणयातून आपल्यालया संतुललत आहयार लिळत आहे, ्याची 

खयात्ी करण्यासयाठी अन्न लपरॅलिड त्यार करतयात. आपण खयातो त्या 
अन्नपदयारयाांची लवलवध गटयांत लवभयागणी करतयात. आपल्या रोजच्या 
आहयारयात ्या प्रत्ेक गटयांतील अन्नपदयारयाांचया लकती प्रियाणयात सियावेश 
असयावया, त्या प्रियाणयात त्यांनया एकया लपरॅलिडिध्े ठरयालवक जयागया देतयात. 
प्रत्ेक गटयांतील अन्नपदयार्थ आपण रोज लकती प्रियाणयात खयावे हे आपल्यालया 
त्या जयागेच्या आकयारयावरून ठरवतया ्ेते. 

पृष्ठ क्रियांक ५३ वरील लपरॅलिडप्रियाणे प्रत्ेक गटयांतील कयाही 
अन्नपदयार्थ  रोज आलटून- पयालटून ् ोग् प्रियाणयात लनवडल्यास आपल्यालया 
संतुललत आहयार लिळत आहे ्याची खयात्ी करतया ्ेते.

तंतुिय पदार्थ
लपरॅलिडप्रियाणे आपण रोजचया आहयार लनवडल्यास त्यांत भयाज्या, 

फळे, तृणधयान्े, कडधयान्े ्यांचया सियावेश होतो. त्यांतून तंतुि् पदयार्थही 
पुरेशया प्रियाणयात लिळतयात.

७.७ ः कुपोषण व अलतपोषण 

हे नेहिी िक्ात ठेवा.

पोषकततवयांची गरज 
अन्नपदयारयाांतून भयागल्यास 
त्यांचया अलधक सुलभतेने 
शरीरयात उप्ोग होऊ शकतो. 
त्यािुळे संतुललत आहयार घेणे व 
पोषकततवयांची कितरतया 
टयाळणे हयाच आरोग्याचया उतति 
ियाग्थ ठरतो.

जरा डोके चािवा.

तुिच्या आवडीप्रियाणे एकया लदवसयाचया संतुललत 
आहयार तुमही लनवडया.

आहयारयातून पुरेशया प्रियाणयात तंतुि् पदयार्थ लिळयाले नयाहीत, तर कया् 
त्यास होऊ शकतो? आपल्या अन्नयातून तंतुि् पदयार्थ कयाढून टयाकले जयाऊ 
न्े ्यासयाठी कोणती कयाळजी घेतली पयालहजे?
पाणी

वरील सव्थ पोषकततवयांंबरोबर शरीरयालया पयाण्याचीही सतत गरज 
भयासते. त्यासयाठी दूध, तयाक, ललंबू सरबत, फळयांचे रस आलण भरपूर पयाणीही 
प्यावे. 
कुपोषण

शरीरयासयाठी आवश्क असणयारी सव्थ  पोषकततवे ्ोग् त्या प्रियाणयात 
आहयारयातून न लिळणे ्यालया ‘कुपोषण’ महणतयात. पुरेसे अन्न न लिळयाल्याने  
लकंवया आहयार असंतुललत असल्यािुळे कुपोषण होते. गरजेपेक्या जयासत 
आहयार  घेतल्याने अलतपोषण होते 

रोडे आठवा.
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A



इवंद्रयाचे नाव काय्ब पोकळी
हृद्य
फुपफुसे
आतडे
िेंदू

कधी कधी आपण खेळताना पडतो थकंवा 
आपल्याला अपघात होतो, तेवहा आपल्या हाताचे 
थकंवा पा्याचे हाड िोडते ्यालाच आपण ‘अकसथभंग’ 
असे महणतो. अकसि महणजे हाड.        

अकसिभंग झालेल्या व्यक्तीला असह वेदना 
होतात व ज्या भागाला अकसिभंग झाला आहे तेिे 
लगेचच सूज ्येते.

 तुिच्या एखाद्या थिताला अपघात झाला व 
््याच्या पा्याचे हाड िोडले तर तुमही का्य कराल?

८.२ ः अकसथभंग झालेलया मुलाचे वचत

अपघात झाल्यावर अकसिभंग झालेल्या भागाची हालचाल होऊ देऊ न्ये, तो कसिर ठेवावा व वैद्यकी्य 
उपचारासाठी घेऊन जावे. दवाखान्यात गेल्यानंतर ज्या भागाला सूज  आलेली आहे, ््या भागाची ‘क्-थकरण 
प्रथतिा’ (X-ray image) घेतात. क्-थकरण प्रथतिेचा शोध ‘रॉन्टजेन’ ्यांनी लावला आहे.

िागील इ्य्तांिध्ये आपण 
शरीरातील काही इंथद््यसंसिा, 
््यांची का्यषे व शरीरातील ््यांची 
थठकाणे ्यांची ओळख करून 
घेतली आहे. ््या आधारे खालील 
त्््यात ररकाम्या जागी ्योग्य 
शबद थलहा.

आकृतीिध्ये कोणकोण््या 
इंथद््यसंसिा थदसत आहेत?

शरीराच्या पोकळीिध्ये थवथवध इंथद््ये 
सुरथक्त असतात. आपल्या शरीराच्या आतील 
सवमि भागांचे संरक्ण करणारे िानवी सांगाडा ह े
एक संरक्क कवच आहे.

८.१ ः  इंवद्रयसिंसथा व मानवी सिांगाडा

८ आपली अकसथसिंसथा व तवचा

सिांगा पाहू !

थोडे आठवा.
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चला, आपण आपली हाडे ओळखू्या.
१.  तुिच्या पाठीवर तसेच तुिच्या थिताच्या

पाठीवर िध्यभागी हात थफरवा.
२.  तुिच्या छातीवर हात ठेवून जाणवणाऱ्या कठीण 

भागास का्य महणतात?
३.  कठीण उंचव्ेट जाणवतात का? ््यांना का्य 

महणतात?
४.  पाठ व छाती ्यांतील हाडांच्या आकारांिध्ये 

का्य फरक जाणवतो?

क्-थकरण प्रथतिेच्या आधारे हाड नेिके कोठे िोडले आहे ्याची 
आपल्याला िाथहती थिळते. ््यािुळे ्योग्य उपचार करणे श््य हाेते.८.३ ः ए्सि-रे

मोडलेले
हाड

प्लासटर

ा मानवी अकसथसिंसथ
आपल्या शरीरािध्ये असणाऱ्या सवमि हाडांचा 

आकार एकसारखा नसतो. प्र््येक हाड हे वेगळे आहे. 
सवमि हाडांचा थिळून एक सांगाडा त्यार होतो. 
सांगाडािुळे शरीराला आकार प्राप्त होतो. 

शरीरातील सवमि हाडे व कचूामि एकत थिळून 
अकसिसंसिेची रचना होते.

हाडांची रचना कठीण असते. हाडे लवचीक 
नसतात. हाडांची रचना िुख्य्वे दोन घ्टकांनी 
बनलेली असते. अकसिपेशी ्या जैथवक असतात, तर 
कॅकलशअि  कॉबवोने्ट, कॅकलशअि फालॅसफे्ट, खथनज, 
क्ार ्यांसारख्या अजैथवक पदािाांपासून हाडे बनतात. 
कॅकलशअििुळे हाडांना िजबूतपणा ्येतो.

हाडांचे प्रकार
आपल्या शरीरातील हाडांचे आकारानुसार 

प्रािुख्याने चार प्रकार पडतात. 
१. चपटी हाडे  

शरीराला थनकशचत आकार देऊन आधार देणाऱ्या तसेच शरीराच्या आतील नाजूक इंथद््यांचे रक्ण 
करणाऱ्या संसिेला अकसिसंसिा महणतात.

२. लहान हाडे 

३. अवनयवमत हाडे 

४. लांर हाडे

करून पाहूया.
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एखादी वसतू थकंवा पदािमि गरि, िंड, खडबडीत थकंवा गुळगुळीत आहे, ्याची 
जाणीव तुमहांला कोण््या अव्यवािुळे होते?

तवचा 
्वचा ही सवमि सजीवांच्या शरीराचा एक 

िहत्वाचा व िोठा अव्यव आहे. ्वचेवर केस 
असतात तर पा्यांच्या व हातांच्या बो्टांच्या 
्टोकावरील ्वचेवर नखे असतात. ्वचा ्या 
अव्यवािुळे आपल्याला सपशामिची जाणीव होते. 
्वचा हे आपल्या शरीराचे िहत्वाचे ज्ानेंथद््य आहे.

शरीराचया राह्य आवरणाला तवचा महणतात.

तवचेची कायये ः
१.  शरीराच्या अंतरंगाचे - जसे, सना्यू, हाडे, 

इंथद््यसंसिा इ््यादींचे रक्ण करणे.
२.  शरररातील आद्मिता राखून ठेवण्यास िदत करणे.
३.  ‘ड’ जीवनसत्वाची थनथिमिती करणे.
४. शरीरातील घाि बाहेर ्टाकून शरीरातील 

तापिानावर थन्यंत्रण ठेवणे.
५. उक्णता, िंडी ्यांपासून संरक्ण करणे.
६.  ्वचा सपशशेंथद््य महणून का्यमि करते.

 उनहात चालल्यािुळे अिवा उनहात खेळल्यािुळे 
का्य होते?

उनहातून चालून आलो अिवा खेळत राथहलो 
तर आपण िकतो, पण ््याच वेळी आपली ्वचा 
ओलसर झालेली थदसते. ्यालाच ‘घाम’ महणतात. 
आपल्या ्वचेिध्ये घाि त्यार करणाऱ्या ग्ंिी 
असतात, ््यांना घम्बग्ंथी महणतात.

 आपण उनहात खेळलो थकंवा इतर कारणाने 
शरीराला श्रि झाले, की शरीराचे तापिान वाढते तेवहा 
घािाची थनथिमिती होते व आपल्या शरीराचे तापिान 
किी होण्यास िदत होते. आपल्या शरीराचे तापिान 
नेहिी ३७० सेकलसअसच्या जवळपास का्यि राहते.

८.८ ः तवचेची रचना 

तवचेची रचना ः
िानवी ्वचा ही िुख्य्वे दोन िरांची बनलेली 

असते. सवाांत वरच्या िराला राह्यतवचा  महणतात, 
तर ््याखाली िराला अंततवचा महणतात. ््याखाली  
रक्तवाथहन्या व िजजातंतूचे जाळे असते. ््याच्या 
खाली उप्वची्य िर असतो. तो शरीराचे तापिान 
थन्ंयथत्रत करण्याचे काि करतो. बाह्वचेचे वेगवेगळे 
िर असतात.  

राह्यतवचा

अंतसतवचा

मेलॅवनन
्वचेच्या िरािधील पेशीत िेललॅथनन नावाचे 

रंगद्व्य असते.  िेललॅथनन ्वचेतील थवथशष् 
ग्ंिीत त्यार होते. िेललॅथननच्या प्रिाणावरून 
्वचेचा गोरेपणा-काळेपणा ठरतो. 
वातावरणावरही ्वचेचा रंग अवलंबून असतो. 
िेललॅथनन ्वचेचे व आतील भागांचे अथतथनल 
थकरणांपासून संरक्ण करते. 

जरा डोके चालवा.

१.  कोण््या रंगाच्या ्वचेिुळे सू्यमिथकरणांपासून 
अथधक संरक्ण होईल? 

२. घाि आल्याने शरीराचे तापिान किी का होते?

उपतववचय थर

थोडे आठवा.

सिांगा पाहू !
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१. ररकामया जागी योगय शबद भरा.
े अ. ज्या थठकाणी दोन थकंवा दोनपेक्ा जासत हाड

जोडलेली असतात, ् ्या जाेडणीला........... 
महणतात.

आ. बाह्वचेच्या िरांिधील पेशींत............ 
नावाचे रंगद्व्य असते.

इ. िानवी ्वचेचे ............ व ........ हे 
दोन िर आहेत.

ई. िानवी अकसिसंसिा .......... भागात 
थवभागली जाते.

२. सिांगा मी कोणाशी जोडी लावू?

   ‘र’ गट
अ. गुडघा
ब. िनग्ट

        ‘अ’ गट 
१. उखळीचा सांधा   
२. थबजाथगरीचा सांधा 
३. सरकता सांधा क. खांदा

३. चूक की ररोरर ते वलहा. जर वा्य चुकीचे असिेल, 

े 

तर दुरुसत करून वलहा.
अ. हाडांची रचना िऊ / िृदू असते.
ब. िानवी अकसिसंसिा शरीरातील आंतरेंथद््यांच

रक्ण करते.

४. याेगय तया वठकाणी þ अशी खूण करा.
अ. शरीराला आकार देणारी संसिा महणजे...
o उ्सजमिन संसिा o	शवसन संसिा
o अकसिसंसिा o	रक्ताथभसरण संसिा

ब. पा्यांची व हातांची बो्टे ्यांत ........ प्रकारचा 
सांधा असतो.

o थबजाथगरीचा सांधा o उखळीचा सांधा
o अचल सांधा o	सरकता सांधा

५. खालील प्रशनांची उततरे तुमचया शबदांत वलहा.
अ. तुिच्या शरीरातील ्वचा कोणकोणती का्यषे 

करते?
आ.  तुिच्या शरीराची हाडे िजबूत व थनरोगी 

राहण्यासाठी तुमही का्य का्य कराल?
इ.  िानवी अकसिसंसिेची का्यषे कोणती?
ई.  आपल्या शरीराची हाडे िोडण्याची कारणे 

सांगा. 
उ. हाडांचे प्रकार थकती व कोणते?

६. काय होईल ते सिांगा.
अ. जर अापल्या शरीरािध्ये हाडांचे सांधे नसले, 

तर?
आ. आपल्या ्वचेिध्ये ‘िेललॅथनन’ नावाचे 

रंगद्व्यच नसले, तर?
इ. आपल्या शरीरातील िण््याच्या ३३ 

हाडांच्या साखळीऐवजी फक्त एकच सलग 
हाड असते, तर?

७. आकृती काढा.
अ. सांध्यांचे थवथवध प्रकार
आ. ्वचेची रचना 

उपरिम ः
l िानवी अकसिसंसिेच्या थवथवध भागांची

थचते गोळा करा व एका चा्टमि पेपरवर
थचक्टवा आथण ््या प्र््येकाची का्यषे थलहा.

l थवथवध प्राणी व पक्ी ्यांच्या अकसिसंसिेची
थचते, कातणे जिा करा व ््यांिधील फरक
जाणून घ्या.

सवाधयाय

lll
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९.४ ः रेषीय गतींची तुलना

तुलना करा.
संचलन करणाऱ्या सहैथनकांची गती आथण घसरगुंडीवरून घसरणाऱ्या िुलीची गती ्यांची तुलना करा.

संचलन करणाऱ्या प्र््येक सहैथनकाची 
गती सतत एकसारखी असते. ््यात िोडाही 
फरक थदसत नाही, परंतु घसरगुंडीवरून 
घसरणाऱ्या िुलीची गती िात्र एकसारखी 
थदसून ्येत नाही. िुलगी घसरगुंडीवरून वेगाने 
खाली ्येते कारण थतची गती सतत वाढत 
जाते.

सहैथनकांच्या संचलनाची गती ही ‘रेषी्य 
एकसिान गती’ आहे. कारण गतीिध्ये 
कोण््याही प्रकारचा बदल थदसून ्येत नाही. 
घसरगुंडीवरून घसरणाऱ्या िुलीची गती 
‘रेषी्य असिान गती’ आहे असे थदसून ्येते.

रेषी्य गतीचे दोन प्रिुख प्रकार आहेत. 

२. नैकरेषीय गती ः एका सरळ रेषेत न जाणाऱ्या वसतूच्या गतीस ‘नैकरेषीय गती’ महणतात. ्या गतीचे खालील 
प्रकार आहेत.

रेषीय एकसिमान गती
एकक कालावधीत एका सरळ रेषेत जाणाऱ्या 

वसतूने पार केलेले अंतर जेवहा सतत सारखेच असते 
तेवहा ् ्या गतीला रेषी्य एकसिान गती असे महणतात. 

रेषीय असिमान गती
एकक कालावधीत एका सरळ रेषेत जाणाऱ्या

वसतूने पार केलेले अंतर जेवहा सतत बदलते तेवहा
््या गतीस रेषी्य असिान गती असे महणतात. 

     तुमही जेवहा झोपाळ्ावर झोका घेता तेवहा 
झोपाळ्ाची हालचाल कशी होते? 

झोपाळा नेहिी एका ्टोकाकडून दुसऱ्या 
्टोकाकडे परत ्येतो. ््याला एका फेरीसाठी 
साधारणपणे सारखाच वेळ लागतो.झोपाळ्ाच्या ्या 
हेलकाव्याला आंदोवलत गती महणतात. ््याचप्रिाणे 
घडाळाचा थफरणारा लंबक, पक्यांच्या पंखांची 
हालचाल, थशवण्यंत्र चालू असताना सुईची हालचाल, 
ढोल थकंवा तबल्याचा कंप पावणारा पडदा हीदेखील 
आंदोथलत  गतीची उदाहरणे आहेत. 

९.५ ः आंदोवलत गती

सिांगा पाहू !
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जरा डोके चालवा.

कॅरि खेळताना कॅरि बोडमिवर पावडर का 
्टाकली जाते?

१०.८ ः घष्बण रल

१०.९ ः कसथवतक ववद्ुत रल

६. कसथवतक ववद्ुत रल
१. कागदाचे बारीक कप्ेट ्ेटबलावर पसरा. ििवोकोलचा तुकडा थकंवा 

फुगवलेला फुगा रेशिी कापडावर घासून ्या कपटांजवळ आणा.
२. प्लॅकस्टकचा कंगवा तेल न लावलेल्या केसांवर घासून ही कृती पुनहा करा.
३. िोराचे पीस वहीच्या दोन कागदांत घासून ते बो्टांजवळ आणून बघा.

का्य आढळून ्येईल ?
वरील कृतीत कागदाचे कप्टे, दोरा, िोराचे पीस हे हालताना थदसतात.
असे का होते ? 

गुळगुळीत कागदाचे तसेच सँडपेपरचे दोन तुकडे घेऊन एकिेकांवर घासून पहा .
का्य लक्ात ्येईल?

कॅरिच्या सोंग्टीला हळूच थ्टचकी िारली असता 
ती कॅरि बोडमिवरून घसरत पुढे जाते, परंतु काही 
अंतरावर जाऊन िांबते. 

सपा्ट जथिनीवरून घरंगळणारा चेंडू िोडा 
अंतरावर जाऊन िांबतो. असे का होते?  

दोन पषृ्भाग एकिेकांवर घासत असताना 
््यांिध्ये घषमिण बल का्यमि करू लागते. ते नेहिी गतीच्या 
थवरोधात का्यमि करते.

सा्यकल चालवताना ब्ेक लावला, की िोडा 
अंतरावर जाऊन सा्यकल िांबते. बे्क कसा लागतो, 
कोण््या भागािंध्ये घषमिण थनिामिण होते?

५. घष्बण रल 

घषमिणािुळे रबर, प्लॅकस्टक, एबोनाई्ट ्यांसारख्या पदािाांवर थवद्युतभार थनिामिण होतो.
अशा थवद्यतुभाररत पदािाांिध्ये जे बल थनिामिण होते ््याला कसथवतक ववद्ुत रल महणतात.

गुळगुळीत पषृ्भाग एकिेकांवरून सहज घासता ्येतात कारण ््यांिध्ये 
घषमिण बल किी असते, तर खडबडीत पृष्भाग एकिेकांवरून सहज घासता ्येत 
नाहीत कारण ््यांिधील घषमिण बल जासत असते.

जथिनीवरून चालताना घषमिण बलािुळेच पुढे जाणे श््य होते. घषमिण 
नसेल, तर आपण पा्य घसरून पडतो. उदा. तेलक्ट थकंवा ओल्या  फरशीवरून 
चालताना घसरण्याची श््यता जासत असते.

थचखलात अडकलेल्या िो्टारीला बाहेर काढण्यासाठी लाकडी फळी का 
्टाकली जाते? 

लाकडी फळी ्टाकल्यान ेचाक व फळीिध्य ेघषमिण बल थनिामिण होत ेआथण 
थचखलातनू िो्टार काढता ्यते.े िोड््यात, गरजेप्रिाणे घषमिण बल किी-अथधक 
करता ्येते.

करून पहा.
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१. एक पुली (कपपी) घ्या. ती उंच थठकाणी पक्ी बांधा. 
पुलीवरून दोर ्टाकून दोराचे एक ्टोक तुिच्या हातात पकडा व 
दुसऱ्या ्टोकाला दोन थकलोग्लॅि वजनाचे एक ओझे बांधा. सुरवातीस 
ते ओझे पुलीच्या साहाय्याने एक िी्टर उंचीप्यांत उचला. पुनहा तेच 
ओझे पुलीच्या साहाय्याने चार िी्टर उंचीप्यांत उचला.
कोण््या वेळेस का्यमि अथधक होईल?

सारखेच बल वापरले असताना जासत थवसिापन झालेले 
का्यमि अथधक असते, महणजेच का्यमि िोजण्यासाठी बल आथण 
झालेले थवसिापन दोनहींचा थवचार करावा लागतो.

काय्ब-ऊजा्ब सिंरंध
थचतातील िुलाने  खेळण्यातल्या गाडीला बल लावलेले आहे. 

गाडीला लावलेल्या बलािुळेच गाडीचे थवसिापन होऊन का्यमि घडले 
आहे, महणजेच ऊजषेचे रूपांतरण बलािाफ्फत का्यामित झाले आहे.

२. तुमही तुिच्या थितांसोबत धावत िैदानावरती फेऱ्या िारा.
तुमही जेवढ्ा फेऱ्या िाराल, तेवढ्ाच फेऱ्या तिुचे थित िारू 

शकतील का?
थिता-थितांिधील फेऱ्या िारण्याची क्िता एकसारखी असेल 

का?
११.४ ः गाडी ढकलणारा मुलगा

११.३ ः पुली (कपपी)चा वापर

तुमही िैदानावरती जेवढ्ा फेऱ्या िाराल ््यापेक्ा किी थकंवा जासत फेऱ्या तुिचे थित िारतील. फेऱ्यांची 
संख्या सारखी असणार नाही. िैदानावरती कोणी दोन फेऱ्या िारून दिेल, कोणी तीन-चार फेऱ्या िारून दिेल, 
महणजेच प्र््येकािध्ये फेऱ्या िारण्याची क्िता एकसारखी नाही. तिुच्यािध्य ेजेवढी क्िता असेल तेवढ्ाच फेऱ्या 
तुमही िारू शकाल. काय्ब करणयाचया क्मतेलाच ऊजा्ब महणतात.

माहीत आहे का तुमहांला?

का्यमि आथण ऊजामि ्यांची एकके सारखीच 
आहेत. एस.आ्य.(System International)  
एकक पद्तीत का्यमि आथण ऊजामि ज्यूल (Joule) 
्या एककात िोजतात.

जरा डोके चालवा.

१. संध्याकाळी खेळून आल्यावर भूक का 
लागते?

२. आपल्या शरीराला ऊजामि काठूेन थिळत े?
३. आपण का दितो ?

करून पाहूया.

४ मीटर

२ मीटर
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ऊर्जेची रूपे

चचत्रांत चिसण्रऱ््र चरि्ेमधून क्र् घडेल?
१.  रबराचा तुकडा ताणून सोडून दिला.
२.  गलालेीला िगड लावनू दतचे रबर ताणून सोडून दिल.े

१.  िोन चेंडू घ्ा. त्ाांपैकी एक चेंडू टेबलावर मध्भागी स्थिर 
ठेवा.

२.  िुसरा चेंडू टेबलावर ठेवून, तो पदिल्ा चेंडूवर आिळेल 
असा त्ाला धक्ा द्ा.

३.  िुसरा चेंडू पदिल्ा चेेांडूवर आिळल्ानांतर का् घडेल?
४.  िुसऱ्ा चेंडूमध्े पदिल्ा चेंडूला गदतमान करण्ासाठी 

ऊराजा कोठून आली?

११.६ ः टेबल्रवरील चेंडू

११.५ ः स्थिचतर् ऊर््रजा

वरील उिािरणाांवरून लक्ात ् ेते, की गलोलीचे रबर ताणून 
सोडून दिले, तर ते मूळच्ा स्थितीत परत ्ेते व िगड लाांबवर 
रातो. ्ाप्रमाणेच खेळण्ाला चावी िेऊन सोडून दिले, तर 
खेळणे चाला्ला लागते. उांचावरती साठवलेले पाणी चक्ावरती 
सोडले, तर चक् दिरा्ला लागते. ्ा प्रत्ेक दक््ेत दव्थिापन 
िाेते, मिणरे का्जा िोते. िे का्जा िोण्ास ऊराजा कोठून दमळाली? 
व्तूच्ा दवदिष्ट स्थितीमुळे दकंवा ्थिानामुळे पिाथिाजात दकंवा 
व्तूत साठवल्ा गेलेल्ा ऊरजेला स्थिचतर् ऊर््रजा मिणतात.

जा 

्ाांदरिक का्जा करण्ासाठी  वापरल्ा 
राणाऱ्ा ऊरजेला ्ाांदरिक ऊराजा असे 
मिणतात. स्थिदतर ऊराजा व गदतर ऊरा
असे ्ाांदरिक ऊरजेचे िोन प्रकार आिेत. 
स्थिदतर ऊराजा स्थितीमुळे, तर गदतर 
ऊराजा गतीमुळे प्राप्त िोते.

१.  गोटाांच्ा खेळामध्े गोटी टोलवण्ासाठी गोटीमध्े ऊराजा 
कोठून ्ेते?

२.  कॅरम खेळत असताना सोंगटी गदतमान करण्ासाठी  
्ट्ा्करमध्े ऊराजा कोठून ्ेते?
अिा प्रकारे गोटी व ्ट्ा्करला आपण ऊराजा दिल्ावर 
गोटी व सोंगटी गदतमान झाली.
गतीमुळे प्राप्त झालेल्ा ऊरजेला गचतर् ऊर््रजा असे मिणतात.

अ. ््रांचतक ऊर््रजा

करून प्रहू््र.

स्रांग्र प्रहू !

स्रांग्र प्रहू !
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ऊजयेचे रूपांतरण 

का्यमि होताना ऊजवेचे रूपांतर होत असते. एक ऊजामि रूपांतरणाची साखळी लक्ात घेऊ.
जलचरिाच्या प्रथरि्येिध्ये सू्यामिच्या उक्णतेिुळे सिुद्ाच्या पाण्याची वाफ होते.वाफेचे ढग होतात.््यांच्यापासून 

पाऊस पडतो, पाणी नद्यांिधून वाहून धरणांिध्ये साठते. धरणाचे पाणी उंचावर असल्यािुळे ््यात कसिथतज ऊजामि 
असते. ते खाली ्येत असताना कसिथतज ऊजवेचे गथतज ऊजवेिध्ये रूपांतर होते असे पाणी जथनत्रातील पा््यावर पडले, 
की ््याची गथतज ऊजामि जथनत्राला थिळते व पाती थफरल्यािुळे थवद्युत ऊजवेची थनथिमिती होते पुढे ््याचे रूपांतर 
थवथवध ऊजवेत होते.

थवद्युत ऊजवेचा वापर घरािध्ये थवथवध कारणांसाठी केला जातो. थवद्युत ऊजवेचे रूपांतरण बलब (थदवा) 
लावल्यास प्रकाश ऊजवेत, पंखा चालू केल्यास गथतज ऊजवेत, ्टेप चालू केल्यास धवनी ऊजवेत, तर ओवहन लावल्यास 
उक्णता ऊजवेत होते.

्यावरून असे लक्ात ्येते, की सवमि ऊजामि रूपांतरणांिध्ये अप्र््यक्पणे सू्यामिच्याच ऊजवेचा उप्योग आपण करत 
असतो, महणजेच सिूय्ब हा सिव्ब ऊजाांचा प्रमुख स्ोत अाहे.

वनरीक्ण करा व चचा्ब करा.

े 

्यांथत्रक, उक्णता, प्रकाश, 
धवनी, रासा्यथनक व थवद्युत 
ऊजामि ही ऊजवेची थवथवध रूप
आहेत. 

जरा डोके चालवा.

आपल्या रोजच्या वापरातील पंखा, थदवा, थि्सर, ्टीवही, 
रेथडओ, फ्ीज, वाथशंग िथशन, इसत्री इ््यादी उपकरणांच्या का्याांचे 
थनरीक्ण करा. ््यांचे का्यमि होण्यासाठी ््यांना कोण््या सवरूपात 
ऊजामि थिळते?

११.९ ः ऊजा्ब रूपांतरण

१. वनसपतीिध्ये अन्न कोण््या ऊजवेच्या सवरूपात साठवले 
जाते?

२. सव्यंपाकघरातील गलॅसिधून ऊजामि कशी प्राप्त होते? 



ऊजा्ब स्ोत
ऊजामि थिळण्याची साधने महणजे ऊजामि स्ोत हो्य. ऊजामि स्ोताचे दोन 

प्रकारांत वगभीकरण करता ्येईल.
१. पारंपररक ऊजा्ब स्ोत वकंवा अनवीकरणीय ऊजा्ब स्ोत

ामि शतकानुशतके िानव ज्या ऊजामि स्ोतांचा वापर करतो आहे, ््या ऊज
स्ोतांना ‘पारंपररक ऊजा्ब स्ोत’ महणतात.

पारंपररक ऊजामि स्ोतांिध्ये गाई-महशींच्या शेणापासून बनवलेल्या 
गोवऱ्या, वनसपतींचा पालापाचोळा तसेच लाकूड, कोळसा व अलीकडील 
काळातील जीवाशि इंधने जसे, पे्ट्ोल, थडझेल, नैसथगमिक वा्यू ्यांचा सिावेश 
होतो. हे ऊजामि स्ोत आपल्याला पुनहा थनिामिण करता ्येत नाहीत.

११.११ ः पवन ऊजा्ब प्रकलप

अ. सिौर ऊजा्ब  : सू्यामिपासून थिळणारी ऊजामि 
अखंड व प्रचंड सवरूपात आहे. पृथवीवर उपलबध 
असणाऱ्या सवमि ऊजषेच्या िुळाशी सौर ऊजामिच आहे. 
साैर ऊजामि उप्योगात आणण्यासाठी नवनवीन साधने 
थवकथसत करण्यात आली आहेत. जसे, सौर चूल, सौर 
जलतापक, सौर शुक्कक, सौरथवद्युत घ्ट इ््यादी.

पथहल्या तीन उपकरणांिध्ये सू्यामिपासून थिळणाऱ्या 
उक्णता ऊजषेचा वापर केला गेला आहे आथण ््यािुळे 
अन्न थशजवणे, पाणी गरि करणे, धान्य वाळवणे श््य ११.१० ः सिौर जलतापक

झाले आहे. तसेच सौर थवद्युत घ्टािुळे थवद्युत ऊजामि 
थिळवणे श््य झाले आहे. िोठ्ा प्रिाणात थवद्युत 
थनथिमिती करण्याची क्िता सौर थवद्युत सं्यंतात आहे. 
्या सं्यंतात अनेक सौर थवद्युतघ्ट असतात.

आ. पवन ऊजा्ब : वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्याचा 
वापर करून पवनचक्ीद्ारे थवद्युत थनथिमिती केली 
जाते. पवनचक्ीचा वापर थवथहरीतील पाणी 
काढण्यासाठीसुद्ा केला जातो.

वाढती लोकसंख्या व 
ऊजामि स्ोतांचा वाढता वापर 
लक्ात घेता कोळसा, पे्ट्ोल, 
थडझेल, खथनज तेल, नैसथगमिक 
वा्यू ्यांचे साठे ि्यामिथदत 
असल्याने ते संपून जाण्याचा 
धोका थनिामिण झाला आहे. 
महणून पारंपररक ऊजामि स्ोतांना 
प्यामि्यी व पूरक स्ोत वापरणे 
श्रे्यसकर ठरणार आहे.

२. अपारंपररक ऊजा्बस्ोत वकंवा नवीकरणीय ऊजा्बस्ोत

्या ऊजामिस्ोतांचा वापर पूवमिपरंपरेने करण्यात ्येत नवहता. हे ऊजामि स्ोत अक््य व अखंड आहेत व थवथवध 
सवरूपांत ते पुनहा पुनहा वापरले जातात.

इ. सिागरी ऊजा्ब ः सिुद्ातील खाडीकडील थचंचोळा भाग थनवडून ््या थठकाणी थभंत बांधतात. भरती-
ओहो्टीिुळे थनिामिण होणाऱ्या ला्टांिुळे थभंतीत बसवलेले जथनताची पाती थफरू लागतात व वीज त्यार होते.
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१.  कंसिातील वदलेले योगय शबद योगय वठकाणी 
घालून वा्य पूण्ब करा.

अ. थवथहरीतून बादलीभर पाणी उपसा्यचे आहे. 
््यासाठी ........... लावले असता ........ 
घडेल. कारण पाण्याचे ......... हाेणार आहे.

 (थवसिापन, का्यमि, बल)
आ. घराच्या उतर््या छपरावर चेंडू सोडल्यास चेंडूला 

.......... प्राप्त होऊन तो वेगाने जथिनीवर 
पडेल. महणजेच ............. ऊजषेचे रूपांतरण 
.......... ऊजषेत होईल.

 (गथतज, कसिथतज, गती) 
इ. थदवाळीत भुईनळाची शोभा तुमही पाथहली 

असेल. ......... ऊजषेचे रूपांतरण .......... 
ऊजषेत होण्याचे हे उदाहरण हो्य.
(प्रकाश, अणू, रासा्यथनक, सौर)

ई. सौर चूल हे स्ूयामिच्या ......... ऊजषेचे उप्योजन 
आहे, तर सौर थवद्युतघ्ट व सौर थदवे हे  सू्यामिच्या
........ ऊजषेचे उप्योजन आहे.

 (प्रकाश, रासा्यथनक, उक्णता)
उ. एका िजुराने चार पाटा खडी १०० िी्टर अंतरावर 

वाहून नेली. जर ््याने दोन पाटा खडी २०० 
िी्टर अंतरावर वाहून नेली, तर .............. 
का्यमि घडेल. (सिान, अथधक, किी)

ऊ. पदािामिच्या अंगी असणारी का्यमि करण्याची क्िता 
महणजे....हो्य. (ऊजामि, थवसिापन, बल)

२. सिांगा मी कोणाशी जोडी करू ?
‘र’ गट

ामिअ. उक्णता ऊज
आ. अणुऊजामि
इ. गथतज ऊजामि

‘अ’ गट 
१. घरंगळणारा पदािमि 
२. अन्न 
३. ताणलेले धनुक््य 
४. सू्यमिप्रकाश ई. कसिथतज ऊजामि

ामि५. ्युरेथनअि उ. रासा्यथनक ऊज
३. काय सिांगाल ?

अ.   थवसिापन झाले असे केवहा महणता ्येईल ?
आ. का्यमि िोजण्यासाठी कशाचा थवचार करावा 

लागेल?

इ.  ऊजषेची थवथवध रूपे कोणती?
ई.  थनसगामितील ऊजामि रूपांतरणाची एक साखळी 

सांगा.
उ.  ऊजामि बचत का करावी ?
ऊ.  हररत ऊजामि कशाला महणतात?
ए.  अपारंपररक ऊजामि स्ोत कशास महणतात?
ऐ.  सौर ऊजामि उपकरणांिध्ये सू्यामिपासून थिळणाऱ्या

कोण््या ऊजषेचा वापर केला जातो?
ओ.  अपारंपररक ऊजामि स्ोतांचा वापर जासतीत जासत 

करणे का आवश्यक आहे?
४. आमचयात वेगळा कोण ?

१. थडझेल, खथनज तेल, नैसथगमिक वा्यू, वाहता वारा
२.  धावणारी िो्टार, ओंडका वाहून नेणे, ्टेबलावर 

ठेवलेले पुसतक, दप्तर उचलणे.
३.  सू्यमिप्रकाश, वारा, ला्टा, पे्ट्ोल
४  बंद खोलीत पंखा चालू ठेवणे, काि करताना 

ू ्टीवही चालू ठेवणे, िंडीच्या काळात ए.सी. चाल
करणे, घरातून बाहेर जाताना थदवे बंद करणे.

५. खालील कोड्ातून ऊजयेचे प्रकार शोधून वलहा.

ि ग उ क्ण ता
कसि थत ज ल ध
ह ज प व न
रा सा ्य थन क
थव द्यु त ई क्

उपरिम : 
l शाळेत थकंवा घरी थवद्युत ऊजषेच्या

बचतीसाठी तुमही कोणते प्र्य्न कराल?
आपल्या थित-िैथतणींसोबत चचामि करून
्यादी करा आथण ती अंिलात आणा.

l बाजारात ऊजामि बचतीसाठी उपलबध
असलेल्या थवथवध उपकरणांची िाथहती
थिळवा.

सवाधयाय
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्टेकू 

१२.८ ः पेपरवेट उचलणे.

२. सॉसच्या बा्टलीचे झाकण काढताना आपण ओपनर कसे वापरतो 
ते थचतात बघा व ््याप्रिाणे कृती करा. ओपनर झाकणावर ्टेकवून घ्ट् ्ट 
बसलेले झाकण काढण्यासाठी आपण ओपनरच्या थवरुद् ्टोकावर बल 
लावून ते वर ओढतो. तेवहा झाकणही वर ओढले जाते. ्या वेळी ओपनर 
्टेकूभोवती थफरतो. ्यावेळी भार, बल व ्टेकू कोठे असतात? रल

१२.९ ः झाकण काढणे
३. आपण थचिटाने एखादी वसतू कशी उचलतो? 
थचिटाच्या दोन भुजांच्या ्टोकाला वजन महणजेच भार असतो. 

दोन भुजांच्या िधल्या भागावर आपण बल लावतो, महणजे बल हे 
तरफेच्या िध्यभागावर लावले जाते आथण ्टेकू व भार हे तरफेच्या दोन 
्टोकांवर असतात.

 रल, टेकू आवण भार यांचया सथानांवर तरफेचे तीन प्रकार पडतात. 

तरफेचा पवहला प्रकार 
तरफेच्या पथहल्या प्रकारात 
्टेकू िधे असतो व एका 
्टोकाला भार तर दुसऱ्या 
्टोकाला बल असते.

तरफेचा दुसिरा प्रकार 
िध्यभागी भार, एका बाजूला ्टेकू 
अाथण दुसऱ्या बाजूला बल हा 
तरफेचा दुसरा प्रकार आहे.

१२.१० ः वसतू पकडणे

टेकू

रल

भार

रल

तरफेचा वतसिरा प्रकार  
िध्यभागी बल, एका बाजूला 
्टेकू आथण दुसऱ्या बाजूला भार 
हा तरफेचा थतसरा प्रकार आहे.

रल

रल रल

भार भार भार

टेकू
टेकू

टेकू

्टेकू 
भार

आता पेपरवे्टपासून पेकनसलचे अंतर प्र््येक वेळी चार 
सेिीने वाढवत जा आथण प्र््येक अंतरावरून पेपरवे्ट 
उचलला जातो का पहा.

का्य अाढळते?
भारभुजांच्या तुलनेत बलभुजा जसजशी लांब होत 

जाते, तसतसे पेपरवे्ट उचलण्यासाठी किी बल लावावे 
लागते. हा तरफेचा पथहला प्रकार हो्य.

करून पाहूया.

भार
रल

१. ्ेटबलावर एक पेकनसल ठेवा. थतला का्टकोन करेल अशी एक प््ट ्टी थतच्यावर 
ठेवा. प्ट् ्टीच्या एका ्टोकावर पेपरवे्ट ठेवा. दुसऱ्या ्टोकावर बो्टाने दाब देऊन हा 
पेपरवे्ट उचला. ्या तरफेचे भारभुजा, बलभुजा आथण ्टेकू कोणते आहेत?
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पेकनसल, थचक्टप्ट् ्टी, दोऱ्याचे ररकािे रीळ, अधामि िी्टर जाड दोरा, 
दाेरीला बांधता ्येईल असे वजन (खोडरबर), खेळण्यातील रंगीत थचक्ट 
िाती.

्टेबलाच्या कडेवरून पुढे ्येईल, अशा पद्तीने पेकनसल ्टेबलावर 
ठेवा. ती थचक्टप््ट ्टीने ्ेटबलावर पक्ी थचक्टवा. पेकनसलच्या पुढे 
आलेल्या भागावर रीळ अडकवा. पेकनसलच्या ्टोकावर रंगीत िातीचा 
गोळा बसवा महणजे रीळ थनस्टणार नाही. ्या ररळावरून एका बाजूला 
वजन असलेला जाड दोरा सोडा. आता ्या दोऱ्याचे िोकळे ्टोक धरून 
खाली आेढले तर का्य होते? दुसऱ्या ्टोकाला बांधलेले वजन वर 
उचलले जाते. 

१. आकाशपाळण्याची िजा तुमही सवाांनीच घेतली असेल. ््याचे 
िोठे चाक कसे थफरते? 

आकाशपाळण्याचे िोठे चाक िध्यभागी एका दांडावर बसवलेल े
असते. ्या दांडाला ‘आसि’ महणतात. थवजेच्या साहाय्याने आस थफरू 
लागला, की ््यावर बसवलेले चाकही थफरते. आस आथण चाक ही 
जोडी एक साधे ्यंत आहे. ्याचा असंख्य थठकाणी उप्योग होताना आपण 
पाहतो.

२. सा्यकलचे पलॅडल थफरवले, की चाक थफरू लागते. 
असे कशािुळे होते?

१२.११ ः दैनंवदन वापरातील कपपी

चाक आवण आसि

कपपी 

१२.१२ ः आकाशपाळणा

सिांगा पाहू !

वजन उचलण्यासाठी खाच असलेले चाक आथण दोरी ्यांच्या अशा रचनेला ‘कपपी’ महणतात.
कपपी वापरण्याचा का्य उप्योग होतो?
वरच्या थदशेने वजन उचलण्यासाठी खालच्या थदशेने बल लावता ्येते. हे अथधक सोईचे असते. रोजच्या

वापरातील कपपीची काही उदाहरणे तुमही पाथहली असतीलच. ््यांची ्यादी करा.

जरा डोके चालवा.

थचतात दैनंथदन जीवनातील काही ्यंते 
दाखवली आहेत. प्र््येकाच्या तरफेचा 
प्रकार कोणता?

करून पाहूया.
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१४.९ ः खिडकी

खिडकीच्या तयावदयानयांच्या सवरूपयानुसयार 
आपल्यालया पलीकडच्या वसततू ददसतयात दकंवया 
ददसत नयाही. कयाचेचया तुकडया, मेणकयागद, रंगीत 
कयाच, तेलकट कयागद, पयांढरे प्लॅखसटक, चहयाची 
दकटली, वही, कयापड, पयाणी, लयाकडी कपयाट, 
वहीचया कयागद ्यांपैकी कोणते पदयार्थ  पयारदर्थक, 
अपयारदर्थक व अर्थपयारदर्थक आहेत ते ठरवया. 

l ज्या पदयारया्थततून प्रकयार आरपयार जयातो, तो पयारदर्थक पदयार्थ हो्.
l ज्या पदयारया्थततून प्रकयार आरपयार जयात नयाही, तो अपयारदर्थक पदयार्थ हो्.
l ज्या पदयारया्थततून प्रकयार कयाही प्रमयाणयात आरपयार जयातो, तो अर्थपयारदर्थक पदयार्थ हो्.

१. दचत्यातील खिडक्यांततून बयाहेर पयादहले असतया कया् फरक जयाणवतो?  करयामुळे?
२. दचत्यातील कोणत्या खिडकीचे तयावदयान पयारदर्थक, अपयारदर्थक व अर्थपयारदर्थक 

आहे?

१४.१० ः छाया निन्मिती

छाया निन्मिती 

एक दवजेरी घ्या. दिंतीवर दवजेरीचया 
प्रकयारझोत टयाकया. आतया तुमच्या दमत्यालया दवजेरी 
आदण दिंतीच्या मरे उिे करया. कया् घडते?

सांगा पाहू !

करूि पाहूया.

सतूदचदिद्र प्रदतमया 
ग्याहकयाच्या पडद्यावरील 
प्रदतमया उलटी कया ददसते?

सूनिनछद्र प्रनत्ाग्ाहक 
बलॅडदमंटनच्या फुलयांचया डबया घ्या. त्याच्या एकया बयाजतूचे झयाकण कयाढून त्या जयागी 

१४.८ ः सूनिनछद्र प्रनत्ाग्ाहक

पयांढरया पयातळ कयागद दचकटवया. दुसऱ्या बयाजतूच्या झयाकणयालया मध्ियागी दिद्र पयाडया. एक मेणबतती पेटवया व दतची 
ज्ोत अरी ठेवया, की ती दिद्रयाच्या समोर ् ेईल. आतया दुसऱ्या टोकयाकडच्या पयातळ कयागदयावर तुमहयांलया मेणबततीच्या 
ज्ोतीची उलटी प्रदतमया ददसेल.

करूि पाहूया.

झाकण
 नछद्र जरा डोके िालवा.

्ेणबततीउलट प्रनत्ा

पातळ कागद 



करून पहा.

तुलना करा.
आपल्या सभोवतालच्या वसतू आथण थनिामिण होणाऱ्या ््यांच्या छा्या ्यांची तुलना करा.

१. थिताला थभंतीच्या जवळ पाठवा.
२. थिताला तुिच्या जवळ बोलवा.
३. आता तुमही ््याच्यापासून दूर जाऊन परत जवळ 

्या.
४. थवजेरी उंच धरा िग खाली धरा.
५. थिताच्या डाव्या व उजव्या बाजूस जा.

एका िोठ्ा खोलीत तुिच्या थिताला तुिच्यापासून एका ठराथवक अंतरावर उभे 
करा व थवजेरी वापरून तुिच्या थिताची छा्या थभंतीवर पाडा. आता पुढील काही कृती 
करा. छा्येिध्ये होणारे बदलांचे थनरीक्ण करा व नोंद करा. 

एखाद्या वसतूिधून प्रकाश आरपार जात नाही तेवहाच ््या वसतूची छा्या थनिामिण होते. छा्येचे सवरूप हे 
प्रकाशाचा स्ोत, वसतू आथण पडदा ्यांच्या परसपरांिधील अंतर व थदशेवर अवलंबून असते.

कोण््याही वसतूची स्ूयमिप्रकाशािुळे पडणारी छा्या सकाळी आथण संध्याकाळी लांब असते व दुपारी छो्टी 
असते. रस््याने चालताना झाडांचे थनरीक्ण केले, तर हे बदल सहजासहजी अापल्या लक्ात ्येतात. छा्येिध्ये 
होणारे बदल हे प्रकाशाचा सतोत, वसत ूव छा्या ्यांच्यातील अंतरावर अवलंबून असतात.  

प्रकाश स्ोताच्या िागामििध्ये अपारदशमिक वसत ूआली, तर ््यातून प्रकाश आरपार जात नाही. ््यािुळे 
वसतूपलीकडे असलेल्या थभंतीवर थकंवा इतर पषृ्भागावर वसतूची सावली पडते. ्या सावलीलाच ््या ‘वसतूची 
छा्या’ महणतात.
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१. साथह््य ः- काचेचा पेला, पाणी, िोठा पांढरा कागद

कखडकीत सू्यमिप्रकाश ्येईल अशा थठकाणी पाण्याने भरलेला काचेचा 
गलास ठेवा. कागदावर का्य थदसते?  

हीच कृती आपण खोलीिध्ये लोलक आथण थवजेरीच्या िदतीने करू 
शकतो कां? ्यावरून का्य लक्ात ्येते?

२. साथह््य- साबणाचे  पाणी, लहान तार

एक तार गोलाकार वाकवून साबणाच्या पाण्यात बुडवून ््यावर फुंकर 
िारली की फुगे त्यार होतात. ् ्या फुग्यांिध्ये छानसे इंद्धनुक््याचे रंग थदसतात. 

३. सीडी उनहात धरली तर का्य थदसते?

थोडी गंमत!

छा्या थनथिमितीच्या आधारे आपले हात, पा्य ्यांच्या
साहाय्याने पक्ी, प्राणी ्यांचे वेगवेगळे आकार त्यार करा.

माहीत आहे का तुमहांला?

सियू्बतरकडी ः एखाद्या वसतचू्या सू्यमिप्रकाशातील 
छा्येची िात्रा व थदशा ्यांच्या िदतीने वेळ दशमिवणारे 
उपकरण महणजे सू्यमि तबकडी. एक काठी पृथवीच्या 
अक्ाला सिांतर ठेवून काठीची छा्या थदवसाच्या 
वेगवेगळ्ा वेळी तबकडीवर कोठे पडते ते नोंदवून 
कालिापन केले जात असे. सवाांत िोठी सू्यमि तबकडी 
जंतर िंतर (नवी थदल्ी) ्येिे आहे.

भारती्य शासत्रज् सर सी.वही. रािन ्यांनी 
सादर केलेले प्रकाशाच्या थवथकरणासंबंधीचे 
संशोधन ‘रािन पररणाि’ महणून ओळखले जाते. 
््यांनी २८ फेब्रुवारी १९२८ रोजी हा शोध लावला. 
््या शोधाच्या 
सिरणािमि १९८७ 
सालापासून २८ 
फेब्रुवारी हा थदवस 
‘राष््ीय ववज्ान 
वदन’ महणून साजरा 
केला जातो.

करून पाहूया.



असेि होऊन गेले
सर आ्यझलॅक न्यू्टन ्या थब्थ्टश 

शासतज्ाने एक तबकडी बनवली.थतची 
एक बाजू तांबडा, नाररंगी, थपवळा, 
थहरवा, थनळा, पारवा आथण जांभळा ्या 
सात रंगांच्या सिान पाकळांिध्ये 
थवभागली. ती तबकडी स्टँडवर बसवली 
व जोरात थफरवली. ््या वेळी सात रंग न 
थदसता एकच पांढरा रंग थदसला. ्यावरून, स्ूयमिप्रकाश सात रंगांचा 
बनला असल्याचे थसद् झाले. ््यािुळे ््यास ‘नयूटन तरकडी’ 
असे महणतात.  न्यू्टनने प्रकाशाथवष्यी ‘ऑकप्ट्स’ हा गं्ि 
थलथहला आहे.

हे नेहमी लक्ात ठेवा.

छा्येचा आकार हा प्रकाश 
स्ोत, वसतू व छा्या कशावर पडते 
्यांच्यातील अंतर व थदशा ्यांवर 
अवलंबून असतो. रातीच्या वेळी 
आपल्याला थदसणाऱ्या सावल्या/
छा्या पाहून घाबरून जाऊ न्ये 
कारण ् ्यािागे सोपे थवज्ान असते.

l प्रकाशाचे उ्सजमिन करणारा पदािमि महणजे प्रकाशाचे उगिसिान थकंवा स्ोत हो्य.
l प्रकाशाचे नैसथगमिक उगिसिान स्ूयमि, तारे, काजवे इ््यादी आहेत. प्रकाशाची कथृति उगिसिाने कंदील,

िेणब्तीची ज्योत, थवद्यतु बलब इ््यादी आहेत.
l प्रकाशाचे सरंििण सरळ रेषेत होते.
l कोणतीही वसतू थदसण्यासाठी थतच्या पृष्भागावरून प्रकाशाचे परावतमिन होणे आवश्यक असते.
l  प्रकाशाच्या िागामित अपारदशमिक वसतू आल्यास, ््या वसतूची सावली महणजेच छा्या थनिामिण होते.
l सू्यामिच्या पांढऱ्या प्रकाशात सात रंग असतात.

चौफेर ....
थवज्ान सिजून घेताना अनेक प्रशन पडले. काही सोपे काही अवघड. ््यांची उ्तरे कोठे थिळतील? 

थशकताना पडणारे प्रशन िनात ठेवू नका. प्रशन थवचारा, उ्तरे शोधा. सभोवताली ज्ानाचा प्रचंड िोठा साठा 
आहे. ््यातून ज्ानाचे कण थ्टपा. 

हा प्रशन तुमहाला कधी पडला होता का?
l िेणब्ती थवझवताना ओठांचा चंबूच का करावा लागतो?
िेणब्ती थवझवताना आपण ््यावर फुंकर घालतो. ओठांचा चंबू केल्याने तोंडातून हवा बाहेर

पडण्यासाठी क्ेतफळ किी होते व हवेवर जासत दाब ्येऊन िेणब्ती थवझते.

आपण काय वशकलो?
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१. पिन होल्डर उलटा धरला तरी त्ामध्ये ठयेवलयेल्ा टाचण्ा 
खाली ि्डत नाहीत. असये का होतये?

२. फ्रीजचये दार लावत असताना एका ठरापवक अंतरावरून तये 
आिोआि बंद होतये आपि िुनहा ओढल्ापिवा् उघ्डत नाही. असये 
का होतये?

्ा उिकरिांमध्ये चुंबक वािरतात. पिन होल्डरच्ा झाकिामध्ये 
आपि पफ्जच्ा दारामध्ये चुंबक बसवलयेला असतो. चुंबकाला 
लोखं्डी वसततू पचकटतात.

१५.१ ः पिन होल्डर व फ्रीज

ज्ा िदाराांक्डये लोखं्ड, पनकेल, कोबालट इत्ादींिासतून 
बनवलयेल्ा वसततू आकर्षल्ा जातात, अिा िदारा्षला ‘चंुबक’ 
महितात. िदारा्षच्ा ्ा गुिधमा्षला ‘चुंबकतव’ असये महितात.

१. तुमच्ा वािरातील वयेगवयेगळ्ा वसतंतूजवळ प्र्ोगिाळयेतील 
एक चुंबक न्ा. त्ांिैकरी कोित्ा वसतंतूना चुंबक पचकटतये? ती वसततू 
कोित्ा िदारा्षची बनली आहये? तये बघा. तुमही वािरत असलयेल्ा 
िदाराांचये ‘चुंबकाला पचकटिारये’ व ‘चुंबकाला न पचकटिारये’ िदार्ष 
असये गट करा.

२. वाळू, कागदाचये किटये, लाक्डाचा भुसा, लोखं्डाचा करीस, 
टाचण्ा ्ांचये पमश्रि एका बिीमध्ये घ्ा व चुंबक त्ा पमश्रिावरून 
पिरवा.

चुंबकाला पचकटिाऱ्ा 
िदाराांना ‘चुंबकरीय िदार्थ’ 
महितात, तर जये िदार्ष चुंबकाला 
पचकटत नाहीत त्ांना 
‘अचुंबकरीय िदार्थ’ महितात. 
लोह, कोबालट, पनकेल हये धाततू 
चुंबकरी् िदार्ष आहयेत.

१५.२ ः चुंबक

का् पदसलये?

१५.३
१५.३ ः वािरातील चुंबकरीय  

िदार्थ ओळखणे

चंुबक महणजे काय?

१५ चुंबकाची गंमत

सांगा िाहू !

करून िाहूया.
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चुंरकतव
चंुबक एखादी वसतू आकषूमिन घेते महणजे चुंबकी्य बलािुळे ््या वसतूचे थवसिापन हाेते. कारखाने, बंदर, 

कचरा डेपो अशा थठकाणी िोठ्ा वसतूंची हलवाहलव करावी लागते. ््यासाठी रिेनिध्ये चुंबक वापरतात. 
चंुबकी्य बलािुळे का्यमि होते. ्यावरून, चुंबक्व ही एक प्रकारची ऊजामि आहे हे आपल्या लक्ात ्ेयते.

चुंरकाची वैवशषट्े

१५.७ ः चुंरकाची चुंरकीय शक्ती

१५.८ ः चुंरकाचया ध्ुवांचे वैवशषट्

१. वगामििध्ये / प्र्योगशाळेत एक थदशा थनकशचत करा. एक प्ट् ्टी 
चंुबक िधोिध दोरा बांधून एका स्ँटडला अडकवा. चुंबक कोण््या 
थदशेत कसिर झाला ते नोंदवा व पुनहा चुंबक गोल थफरवा. आता तो 
कसिर झाला की पुनहा थदशा नोंदवा. असे अनेक वेळा करा.

का्य लक्ात आले?
चंुबकाचे जे ्टोक उ्तर थदशेला कसिर राहते. ््याला ‘उ्तर धु्व’ 

असे महणतात तर दथक्ण थदशेच्या ्टोकाला ‘दवक्ण ध्ुव’ महणतात. 
उ्तर ध्ुव 'N' ने दशमिवतात तर दथक्ण ध्ुव 'S' ने दशमिवतात. 

 चंुरक प्रतयेकवेळी उततर-दवक्ण वदशेत कसथर होतो.
२. एका कागदावर लोखंडाचा कीस घ्या व ््यावरून प्ट् ्टी 

चंुबक थफरवा. प्ट् ्टी चंुबक िधोिध पकडून उचला. 
का्य लक्ात आले?
चंुबकाच्या कोण््या भागावर लोखंडाचा कीस जासत प्रिाणात 

थचक्टला? कोण््या भागावर किी प्रिाणात थचक्टला?
्यावरून का्य सांगता ्येईल?
चुंरकीय रल चंुरकाचया दोनही टोकाकडे महणजेच ध्ुवांकडे 

एकवटलेले असिते.
३. कातीने अिवा सुरीने कापता ्येण्यासारखा एक प्ट् ्टी चुंबक 

घ्या. कागदावर लोहकीस घेऊन ््यावर चुंबक ठेवा. दोनही ्टोकांना 
लोहकीस जासत प्रिाणात थचक्टलेला थदसेल.

आता चुंबकाचे थचतात दाखवल्याप्रिाणे दोन तुकडे करा व ते 
लोहकीसावर ठेवा. प्र््येक तुकडा उचलून पहा.

का्य थदसते?
एका चंुरकाचे दोन भाग केलयासि दोन सवतंत चुंरक तयार 

होतात महणजेच चंुरकाचे दोन ध्ुव एकमेकांपासिून वेगळे करता येत 
नाहीत. १५.९ ः चुंरकापासिून चुंरकवनवम्बती

१५.६ ः चुंरकाची वदशा 

करून पाहूया.
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४. आकृतीत दाखवल्याप्रिाणे शकक्तशाली प्ट् ्टी 
चंुबक स्टँडला अडकवा. चंुबकाच्या खाली िोडा अंतरावर 
एक लोखंडी प््ट ्टी अडकवा. लोखंडी प््ट ्टीजवळ लोहकीस 
न्या. का्य थदसते?

काही वेळानंतर चंुबक काढून घ्या. का्य थदसते?
चंुबक जवळ असला, की लोखंडी प्ट् ्टीला लोहकीस 

थचक्टतो व चुंबक काढून घेताच प््ट ्टीला थचक्टलेला 
लोहकीस खाली पडतो, महणजेच प््ट ्टीतील चुंबक्व 
नाहीसे होते. 

चुंरकाचया सिाकनिधयात चंुरकीय पदाथ्ब नेलयासि
तयालाही चुंरकतव प्राप्त होते. या चंुरकतवाला प्रववत्बत 
चुंरकतव महणतात. 

५. आकृतीत दाखवल्याप्रिाणे प्ट् ्टी चुंबक स्टँडला 
अडकवा. ््याला कसिर होऊ द्या. दुसरा प्ट् ्टी चुंबक घ्या 
व तो ्टांगलेल्या प्ट् ्टी चुंबकाजवळ न्या. का्य होते ्याचे 
थनररक्ण करा. चंुबकाच्या ्टोकांची अदलाबदल  करून ही 
कृती पुनहा पुनहा करून पहा. का्य थदसते?

चुंरकांचया सिजातीय ध्ुवांमधये प्रवतकष्बण, तर 
ववजातीय ध्ुवांमधये आकष्बण असिते.

६. एक सुई/कखळा घ्या. तो ्ेटबलावर कसिर ठेवा. 
थचतात दाखवल्याप्रिाणे ््यावरून चंुबक एका ्टोकापासून 
दुसऱ्या ्टोकाप्यांत घासत रहा. असे ७-८ वेळा करा. आता 
््या सुई/ कखळाजवळ ्टाचण्या न्या. का्य थदसते?

अशा प्रकारे चंुबकी्य वसतूंना चुंबक्व प्राप्त होते. ्या 
प्रकारच्या चुंबक्वाला ‘तातपुरते चंुरकतव’ महणतात. जे 
काही काळापुरते थ्टकून राहते. 

१५.१० ः प्रववत्बत चुंरकतव

१५.११ ः चुंरकांतील आकष्बण-प्रवतकष्बण

१५.१२ ः कवृतम चुंरक

थोडी गंमत!

ववद्ुतचंुरक रनवा.
साथह््य - अंदाजे १० सेिी लांबीचा लोखंडी कखळा,  

एक िी्टर लांब तांब्याची तार, एक बलॅ्टरी, ्टाचण्या थकंवा इतर 
चुंबकी्य वसतू.

आकृतीत दाखवल्याप्रिाणे कखळाभोवती तांब्याची तार 
गुंडाळा. तारेची दोनही ्टोके बलॅ्टरीला जोडा. आता लोखंडी 
कखळाच्या ्टोकाजवळ  ्टाचण्या न्या. का्य होते?

१५.१३ ः ववद्ुत चुंरक
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चंुरकतव कसिे नष् हाेते?
चंुबक तापवले, फेकून थदले, आप्टले,  तोडले की 

््यातील चंुबक्व नष् होते. ््यािुळे ते व्यवकसित ठेवण े
िहत्वाचे असते. चंुबकप््ट ्टी ठेवलेल्या पे्टीिध्ये िृदू 
लोखंडाची प््ट ्टी ठेवलेली असते.  
आदळ-आप्ट, तापिान, गहैरवापर ्यांसारख्या 
कारणांिुळेही चंुबकाचे चंुबक्व नाहीसे होण्याचा संभव 
असतो. िृदू लोखंडाची/शुद् लोखंडाची प्ट् ्टी चुंबकाचे 
रक्ण करते महणून अशा प्ट् ्टीस ‘चुंरकरक्क’ महणतात.

हे नेहमी लक्ात ठेवा.

थवज्ानाने थदलेले थवथवध शोध, ््यांतून 
थनिामिण झालेले ज्ान, थवथवध उपकरणे हे सवमि 
िानवाच्या प्रगतीसाठी उप्ुयक्त आहेत, ््यांचा 
वापर हा चांगल्या का्यामिसाठीच करावा.

थवदु्यत तसेच इतर िहत्वाच्या घ्टकासंबंधी 
कोणतीही कृती करताना आपण खबरदारी घेणे 
आवश्यक आहे. ्यावेळी िोठ्ा व्यक्तींचे 
िागमिदशमिन आपण जरूर घेतले पाथहजे.

आपण काय वशकलो?

१५.१६ ः चंुरक रक्णाचे माग्ब

चौफेर.....
आपले जीवन ज्यावर अवलंबून अाहे असे अनेक शोध शास्ज्ांनी लावले. िलाही शासत्रज् होता 

्येईल का? ््यासाठी िी का्य करू?

शासत्रज्ांच्या शोधांच्या किा/गोष्ी वाचा. ््यानुसार काही कृती करून पहा. कृती करताना 
वेगळे िागमि थनवडा. पहा, का्य अनुभव ्येतो?

माहीत आहे का तुमहांला?

ATM काडमि, रिेथड्ट काडमि इ््यादींिध्ये एक चुंबकी्य 
पदािामिची पथ्ट् ्टका असते. ््यािध्ये तुिची आवश्यक िाथहती 
साठवलेली असते.

कॉम्प्यु्टरची हाडमि थडसक, ऑथडओ ्टेप, कवहथडओ ्टेप 
्यांिध्येही चंुबकी्य पदािाांचा वापर िाथहती (Data) 
साठवण्यासाठी केला जातो. 

l लोह, थनकेल, कोबाल्ट हे चुंबकी्य धातू
आहेत.

l दथक्णो्तर कसिर राहणे, धु्वांजवळ
सवामिथधक चुंबक्व असणे ही चुंबकाची
वहैथशक्ट्े आहेत.

l चुंबकाचे ध्ुव वेगळे करता ्येत नाहीत.
l थवद्युतचुंबक्व ही दहैनंथदन जीवनािध्ये

वापरली जाणारी ऊजामि आहे.

चुंबकरक्क



111

१.	 कसे	कराल	?
अ.	 पदार्थ	 चुंबकीय	 आहेत	 की	 अचुंबकीय	 हे	

ठरवायचे	आहे.
आ.		 चुंबकाला	 ठराववक	चुंबकीय	क्ेत्र	असते,	 हे	

समजावून	द्ायचे	आहे.
इ.	 चुंबकाचा	उततर	ध्ुव	शोधायचा	अाहे.

२.	 कोणता	चुंबक	वापराल?
अ.	 कचऱयामधून	लोखंडी	पदार्थ	वेगळा	करायचा	

आहे.
अा.		 तुमही	जंगलात	वाट	चुकला	आहात.
इ.		 खखडकीची	झडप	वाऱयामुळे	सतत	उघड-बंद	

होते. 

३.	 ररकाम्ा	 जागी	 ्ोग्	 शब्द	 निवडूि	 नवधािे	 पूण्ण	
करा.
अ.	 पट्	टी	 चुंबक	 मधोमध	 दाेरा	 बांधून	 सटटँडचया	

हुकला	टांगलयास	तयाचा	उततर	ध्ुव	पृथवीचया	
...............	ध्ुवाचया	वदशेला	खसररावतो.
(दवक्ण,	उततर,	पूव्थ,	पख्चम)	

आ.	 एका	 पट्	टी	 चुंबकाचे	 तयाचया	 अक्ाला	 लंब	
रेषेत	 दोन	 वठकाणी	 कापून	 सारखया	 लांबीचे		
तुकडे	केलयास	...............	पट्	टी	चुंबक	
तयार	 होतात,	 तर	 एकूण	 ............	 ध्ुव	
तयार	होतात.
(६,	३,	२)

इ.	 चुंबकांचया	 ......................	ध्ुवांमधये	
प्रवतकष्थण	असते,	तर	तयाचया	..............	
ध्ुवांमधये	आकष्थण	असते.
(ववजातीय,	सजातीय)

ई.	 चुंबकाचया	 साखनिधयात	 चुंबकीय	 पदार्थ	
नेलयास	तयाला	.................प्राप्त	होते.
(कायम	चुंबकतव,	प्रववत्थत	चुंबकतव)

उ.	 एक	चुंबक	एका	धातूचया	तुकड्ाला	आकषू्थन	
घेतो,	 तर	 तो	 तुकडा	 ..............असला	
पावहजे.
(लोखंडावयवतररक्त	 इतर	 कोणताही	 धातू,	
चुंबक	 वकंवा	 लोखंडी	 तुकडा,	 अचुंबकीय	
पदार्थ)

ऊ.	 चुंबक	...............	वदशेत	खसरर	राहतो.
(पूव्थ-पख्चम,	दवक्ण-उततर)

४.	 प्रशिांची	उततरे	तुमच्ा	शब्दांत	नलहा.
अ.	 ववद्ुतचंुबक	कसा	तयार	करतात?
आ.	 चुंबकाचे	गुणधम्थ	वलहा.
इ.	 चुंबकाचे	वयावहाररक	उपयोग	कोणते?

उपक्रम	ः
l दैनंवदन	 वयवहारात	 वापरले	 जाणारे	 ववववध
प्रकारचे	 चुंबक	 कसे	 तयार	 केले	 जातात,
याववषयी	मावहती	वमळवा.

l 	पृथवीचे	चुंबकतव	याववषयी	मावहती	वमळवा.

सवाध्ा्

lll
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उपग्ह ः सू्यामिभोवती सवतंत्रपणे न थफरता थवथशष् ग्हांभोवती थफरणाऱ्या खगोली्य 
वसतूंना ‘उपग्ह’ महणतात. ग्हांसारखे उपग्हसुद्ा सवत:च्या अक्ावर 
सवत:भाेवती थफरतात. चंद् हा पृथवीचा उपग्ह आहे. ् ्याच्यावर वातावरण नाही. 
बुध आथण शुरि ्यांच्याथशवा्य इतर सवमि ग्हांना उपग्ह आहेत. चंद्ाचा भ्रिणकाळ 
आथण पररवलन काळ २७.३ थदवस आहे. 

लघुग्ह ः सू्यमििालेतील ग्हांच्या थनथिमितीच्या वेळेस 
ग्ह बनण्यास थनक्फळ ठरलेल्या लहान लहान 
खडकांना ‘लघुग्ह’ महणतात. िंगळ आथण गुरू ्या 
ग्हांच्या दरम्यान खगोली्य 
वसतूंचा पट्ा थनिामिण 
झाला आहे. सवमि लघुग्ह 
सू्यामिभोवती पररभ्रिण 
करतात. 

रटुग्ह ः सू्यामिभोवती प्रदथक्णा घालणारी लहान 
आकाराची खगोली्य वसतू महणजे ब्टुग्ह हो्य. 
प्ू्टोसारख्या खगोली्य 
वसतूचा ब्टुग्हात सिावेश 
होतो. प्ू्टोला सू्यामिभोवती 
फेरी िारण्यास २४८ वषवे 
लागतात, तर पररवलनास  
६.३८ थदवस लागतात.

चंद्र

लघुग्ह

मावहती वमळवा. 

सू्यमििालेतील थवथवध लघुग्ह व  
ब्टुग्हांथवष्यी िाथहती थिळवा व वगामित चचामि 
करा.

धूमकेतु
धूिकेतु महणजे सू्यामिभोवती प्रदथक्णा घालणारे अशनी गाेल हो्य. 

धूिकेतु हे धूळ व बफ्क ्यांपासून त्यार झालेले असून आपल्या सू्यमििालेचा 
एक घ्टक आहे. धूिकेतुने पृथवीजवळ ्येणे ही घ्टना फार पूववीपासून अशुभ 
िानली जात होती. स्ूयामिपासनू दरू असताना त े थबदंपू्रिाण े थदसतात, िात्र 
स्ूयामिजवळ आल्यावर स्ूयामिच्या उक्णतिेळु ेव किी अतंरािळु ेत ेडोळ्ानंा सहज 
थदस ूशकतात. 

धूिकते ुगोठलले्या द्व्यानंी व धथूलकणानंी बनललेे असतात. सू्यामिच्या 
उक्णतिेळु ेधिूकतेतुील द्व्याच ेवा्यूतं रूपातंर होत.े ह ेवा्य ूस्ूयामिच्या थवरुद् 
थदशसे फेकल ेजातात. ््यािळु ेकाही धिूकते ुलाबं्ट थपसाऱ्यासारख ेथदसतात. 
धूिकते ुस्ूयामिभोवती प्रदथक्णा करतात. ््याचं्या दीघमि लंबवतमिळुाकार कक्िेळु ेते 
क्वथचत व बऱ्याच काळानतंर आकाशात थदसतात.

तुमही कधी सा्यंकाळी थकंवा पहा्टे लांब शेप्टी असणारी िोठी खगोली्य वसतू
पाथहली आहे का? थतला का्य महणतात?

सिांगा पाहू !

जरा डोके चालवा.

धूिकेतुंचे वगवीकरण दोन 
िुख्य प्रकारांिध्ये करण्यात ्येते. 

दीघ्ब मुदतीचे धूमकेतु ः ्या 
धूिकेतुंना सू्यामिभोवती एक फेरी 
पूणमि करण्यास दोनशे वषाांपेक्ा 
अथधक कालावधी लागतो. 

े 

अलप मुदतीचे धूमकेतु ः 
्या धूिकेतुंना सू्यामिभोवती एक 
फेरी पूणमि करण्यास दोनश
वषाांपेक्ा किी कालावधी 
लागतो. 

प्ूटो

१. आपल्याला चंद्ाची एकच बाजू का थदसते?
२. कोण््या ग्हाचा थदवस एक वषामिपेक्ा िोठा 

असतो?



माहीत आहे का तुमहांला?

 हलॅलेच्या धिूकेतुचे १९१०, १९८६ साली 
पुनरागिन झाले होते. हलॅलेच्या धिूकेतुचा केंद्भाग 
१६ थकिी लांब व ७.५ थकिी रुंद आढळून आला 
होता. हलॅलेच्या धूिकेतुला स्ूयामिभोवती एक प्रदथक्णा 
पूणमि करण्यास ७६ वषषे लागतात. 

हॅलेचा धूमकेतू

उलका
आपल्याला कधीकधी आकाशातून एखादा तारा त्ुटून पडताना थदसतो, ्या घ्टनेला उलकापात महणतात. 

अनेक वेळा ्या उलका महणजे लघगु्हांच्या प्ट् टातून ्येणारे थशलाखंड असतात. िात जे छो्टे थशलाखंड 
पृथवीच्या वातावरणात आल्यावर ््याच्याशी होणाऱ्या घषमिणाने पणूमिपणे जळतात, ््यांना उलका महणतात. काही 
वेळेस उलका पूणमितः न जळता पृथवीच्या पृष्भागावर पडतात. ््यांना अशनी असेही महणतात. िहाराष््ातील 
लोणार सिरोवर अशाच अशनी आघाताने त्यार झाले आहे. पृथवीप्रिाणेच इतर खगोली्य वसतूवंर देखील 
उलकापात आथण अशनीपात होतात.

थोडी गंमत!

साथह््य - ्टेबलफॅन, बांगडी, हलके कापड, सुतळी दोरा
१.  थचतात दाखवल्याप्रिाणे 

बांगडीला कापड दोऱ्याच्या 
साहाय्याने थशवून घ्या व  
कापडाच्या लांबीएवढी 
सुतळी घेऊन ती बांगडीला 
बांधा.

२.  आता ही बांगडी ्ेटबलफॅनच्या
सिोर धरा व फॅन चालू करा.

असिे होऊन गेले.
रिडे कवहपल ्या खगोल 

थनरीक्कान े धिूकतेचुी रचना 
थवथवध घ्टकाचं्या बफामिळ 
सिचु्च्यान े बनललेी असावी, 
अस े प्रथतपादन कले.े १९५० 
प्यांत ््यानंी ६ धिूकते ु शोधनू 
काढल े होत.े ्या िाथहतीवर 
आधाररत धिूकतेचु े ‘ड्टभी 
सनोबॉल’ अस ेनािकरण झाल.े
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आपण काय वशकलो?

l थवशवािध्ये असंख्य दीथघमिका आहेत.
सू्यमििाला, थवथवध तारकासिूह हे आकाशगंगेचे भाग आहेत.

l सू्यामिप्रिाणे थवथवध प्रकारचे तारे आकाशगंगेत पाहा्यला थिळतात.
l सू्यमििालेतील थवथवध ग्ह वहैथशक्ट्पूणमि असून काहींना चंद् आहेत

तर काहींना नाहीत.
l धूिकेतुची रचना वहैथशक्ट्पूणमि असून ् ्यािध्ये बदल होत असतात.

हे नेहमी लक्ात ठेवा.

१.  आमहांला ओळखा.
अ.  ताऱ्यांचे जनिसिान
आ.  सू्यमििालेतील सवाांत िोठा ग्ह
इ.   आपल्या शेजारील आकाशगंगा
ई.   सू्यमििालेतील सवाांत तेजसवी ग्ह
उ.   सवाांत जासत उपग्ह असणारा ग्ह
ऊ.  आमहांला एकही उपग्ह नाही.
ए.   िाझे पररवलन इतर ग्हांपेक्ा वेगळे आहे.
ऐ.   िी शेप्टी घेऊन वावरतो.

२.  ररकामया जागी योगय शबद भरा.
अ.  आपली आकाशगंगा ज्या इतर थदथघमिकांच्या

सिूहािध्ये आहे, ््या सिूहाला ........... 
महणतात.

आ.  धूिकेतु हे .......... पासून त्यार झालेले 
असतात.

इ. ............ हा ग्ह घरंगळत चाललेला 
थदसतो.

ई.  ............ हा वादळी ग्ह आहे.
उ.  ध्ुव तारा ............. ताऱ्याचे उ्ति 

उदाहरण आहे.

३.  वदलेली ववधाने चूक की ररोरर आहेत ते ठरवा. 
चुकीची ववधाने दुरुसत करून वलहा.
अ.  शुरि हा सू्यामिच्या सवाांत जवळचा ग्ह आहे.

आ.  बुध ग्हाला वादळी ग्ह महणतात.

 इ.  गुरू हा सवाांत िोठा ग्ह आहे.

थवशवािध्ये घडणाऱ्या 
थवथवध घडािोडींिागे थवज्ान 
आहे. धूिकेतु, उलका पडणे, 
ग्हणे होणे हे सवमि शासत्री्य असून 
््यांबद्दल कोणतीही अंधश्रद्ा  
व थभती बाळगू न्ये. 

४.  खालील प्रशनांची उततरे वलहा.
अ. िंगळ ग्हाचे वहैथशक्ट् का्य?
आ. दीथघमिकेचे प्रकार काेणते?
इ. आकाशगंगेिध्ये कोणाकोणाचा सिावेश 

होतो?
ई. ताऱ्यांचे प्रकार कोणते?
उ. धूिकेतुंचे प्रकार कोणते? कशावरून?
ऊ. धूिकेतुिध्ये का्य का्य असते?
ए. उलका व अशनी ्यांिध्ये कोणता फरक आहे?
ऐ. नेपच्यून ग्हाची वहैथशक्ट्े कोणती?

५.  जोड्ा जुळवा.
‘अ’ गट ‘र’ गट

१. आकाशगंगा 
२. धूिकेतु 

अ. पूववेकडून पकशचिेकडे
आ. ३३ उपग्ह

३. सू्यमि सदृशतारा इ. सथपमिलाकार
४. शनी ई. व्याध
५. शुिर उ. हलॅले

उपरिम ः

l आपल्या घरातील साथह््यांचा उप्योग
करून सू्यमििालेची प्रथतकृती त्यार करा.

l सू्यमििालेतील प्र््येक ग्हाचे, सू्यामिपासूनचे 
अंतर, व्यास, वसतुिान तसेच थवथवध
वहैथशक्ट्ांची सथवसतर िाथहती जिा करून
ती थवज्ान प्रदशमिनात सादर करा.

सवाधयाय

lll
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* यातील ऽ हे चिनह स्वर दीर्घ आहे असे दाख्वते.
* अ आचि अ मधये फरक असा, की अ हा स्वर साधा अाहे; तर अ हा जोर देऊन स्वर महिा्वयािा स्वर आहे.
* ‘झ् ’ िा उच्ार झबलयातलया ‘झ’ सारखा तर झ िा उच्ार काहीसा झेंड्ातलया ‘झ’ सारखा होतो.

इयत्ता सहतावी सतामतानय ववज्तान ः शब्दसूची

 पुढील शबदसूिीत दे्वनागरी चलपीचया साहाययाने इंग्रजी शबदांिे उच्ारि दाख्वले आहे. ते क्ेवळ चरिचिश चकं्वा अमेररकन 
उच्ारिांिा आदश्घ ठे्वून चदलेले नाही. मात्र इंग्रजी भाषा समजणयास अडिि येईल असे बदल स्वीकरालेले नाहीत. My First 
English-Marathi Dictionary (माझा पचहला इंग्रजी-मराठी शबदकोश) या मंडळाचयाि प्रकाशनात जया धतती्वर उच्ार चदलेले 
अाहेत, साधारितः तयाि धतती्वर या शबदसूिीत उच्ार दाख्वले आहेत. मात्र ‘ ` ’ या stress दाख्विाऱया चिनहािा येथे ्वापर 
केला आहे. शबदातील जया भागा्वर मुखय आरात असतो तयाआधी  ‘ ` ’ चदली आहे. उदा. disorder - चड`सॉड्घर या शबदात 
‘सॉर ्’ या भागा्वर अारात आहे तो भाग जासत जोर देऊन उच्ारला जातो. उच्ारािी नेमकी पद्धत पालक चकं्वा चशक्षकांकडून 
समजा्ूवन घया्वी. उदाहरिाथ्घ पाय मोडलेलया अक्षरांचया उच्ारात आचि पाय न मोडलेलया अक्षरांचया उच्ारात फरक असतो. 
‘ि’, ‘ड’, ‘फ’, ‘्व’ ‘ऑ’ अशा काही अक्षरांिे इंग्रजीतले उच्ार मराठीपके्षा थोडे ्ेवगळे असतात. हे फरक शकय झालयास 
प्रतयक्षाति कोिाकडून तरी समजा्वून घया. तोपय्घत मराठी ्विा्घिे उच्ार करायलाही हरकत नाही. थोड्ा सरा्वानंतर इंग्रजी 
उच्ार करून पाहायला आचि ्वापरायला तुमहांला आ्वडेल. 

उच्ार दाख्वणयासाठी ्वापरलेली चिनह ेखालील तकतयात दाखच्वली आहे.   

धववनवचनहहे ः सवर
वचनह  उ्दताहरण वचनह  उ्दताहरण वचनह  उ्दताहरण

ई eat / ईि्  / ऑ box / बॉकस्  / अ away / अ्वेऽ /
see / सी / ऑऽ ball / बॉऽल ् / अऽ girl / गऽल ् / 

इ sit / चसि्  / उ wool / ्वुल ् / एऽ gate / गेऽि्  /
ए pen / पेन्  / ऊ moon / मून्  / अोऽ boat / बोऽि्  /
ॲ bat / बॅि्  / अ up / अप्  / आय 
आ father / फादर्  / cup / कप्  / अाइ 

धववनवचनहहे ः वययंजनहे

प्  pen / पेन्  / फ्  fan / फॅन्  / ह्  house / हाउस्  /
ब्  bat / बॅि / वह्  van / वहॅन्  / म्  man / मॅन्  /
ि्  tea / िी / थ्  thank / थँक्  / न्  name / नेऽम्  /
ड्  doll / डॉल्  / द्  this / चदस्  / ग्  sing / चसंग ् /

क्  uncle / अंक् ल्  / 
क्  cat / कॅि्  / श्  sheep / शीप्  / ल्  look / रेड्  /
ग्  go / गोऽ / झ्  measure / मेझ् र / र ् red / रेड ् /
ि्  cheek / िीक्  / स्  seat / सीि्  / य्  yes / येस्  /
ज्  June / जून्  / झ्  zip / चझप्  / ्व्  water / ्वॉऽिर्  /

}

} bike   / बाइक्  / 
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अंडज oviparous ओ`ववहपरस्

अंडे egg एग्

अंतर distance `चडसिनस्

अंतसत्विा dermis `डचम्घस्

अक्ष axis `अॅवकसस्

अक्षीय axial `अॅवकसअल्

अग्ी fire `फ़ायर्

अग्ीशामक fire extinguisher `फ़ायर् इक्`वसिंव््वशर्

अिल immovable इ`मूवहबल्

अजैच्वक abiotic एऽबा`यॉचिक्

अिू atom `अॅिम् 

अचतनील ultra violet `अलि्ा `वहायलि्

अचत्वृष्ी heavy rainfall हेवहीररेऽनफॉल्

अचध्वास  habitat `हॅचबिॅि्

अन्न food फ़ूड्

अपरर्वत्घनीय irreversible इरर`वहस्घबल्

अपायकारक harmful `हाम्घफ़ल्

अपारंपररक non-conventional नॉन् कन्`वहेनशनल्

अपारदश्घक opaque  ओ`पेऽक्

अपुषप non-flowering नॉन् `फ्ा्वररंग्

अपृष्ठ्वंशीय invertebrate इन्`वहचि्घरिेऽि्

अभा्व lack/deficiency लॅक् / ड`चफ़शनसी

अचभचरिया reaction रर`अॅक्शन्

अध्घपारदश्घक translucent िॅ्नस्`लूसंि्  

अलप little/small  चलटल् / समॉल्  

अ्वकाश space सपेऽस्

अ्वय्व part/organ पाऽि् /पाि््घ /`ऑग्घन्

अ्वसथा state सिेऽि्

अ्वसथांतर change of state  िेंज् अवह् सिऽेि्

अच्वद्ावय insoluble इन्`सोलयबल्

अशनी meteorite `मीचिअराईि् 

अशनीपात meteor shower `मीचिअर् `शा्वर्

अशासत्रीय unscientific अन् साइअन्`चिचफक्

असंतुचलत not balanced नॉि् बॅलनसि् 

असमान unequal अन्`ईक्वल्

असेंद्ीय inorganic इनॉर्`गॅचनक्

असथी bone बोऽन्

आंदोलन oscillation ऑचस`लेऽ्शन्

आकष्घि attraction अ`ि्ॅक्शन्

आकृती figure/diagram/shape `चफ़गर्/`डायग्रॅम् /शेऽप्

आजार disorder चड`सॉड्घर्

आपतती disaster  चड`झासिर्

आयनांबर ionosphere आइ`ऑनवसफअऽ

आयमुा्घन lifespan `लाईफ़सपॅन्

आरो्य health हेलथ्

आद््घता humidity ह्ु`चमडिी

आ्वरि covering  कवहररंग् 

आ्वत्घन cycle `साइक््

आस axis `अॅवकसस्

आहार diet डायि्

इंद्ीय organ `ऑग्घन्

इंधन fuel `फयूअल्

उकळिे boil `बॉइल् 

उतरि inclined plane इन्`क्ाइनड् प्ेऽन् 

उततर north नॉथ््घ

उतसग्घ excreta इक्`सरिीिऽ

उतसज्घन excretion इक`सरिी्शन्

उपांग appendicular अ`पेंचडकयलर्

उभयिर amphibian अॅम्`चफ़चबअन्

उरोसथी sternum `सिन्घम्

उलका meteor  `मीचिअर्

उलकापात meteor shower मीचिअर `शा्वर्

उषिता heat हीऽि् 

उषमारात sunstroke `सनसि्ोऽक्

ऊजा्घ energy `एनजती

ऋतू season `सीऽझन्

एकक unit `यूचनि्

एकपेशीय unicellular यूचन`सेलयलर्

एकसमान uniform `यूचनफ़ॉम््घ

औषध medicine `मेचडसन्

कंपन vibration वहाइ`रिेऽ्शन्

कठीिपिा hardness `हाड्घनस्

कडधानय pulses `पवलसझ्

किा spine सपाइन्

कपपी pulley `पुली

कमतरता lack/deficiency लॅक् /ड`चफ़शनसी

कबबोदक carbohydrate `काबबोहायड्ेऽि् 

क्विी skull सकल्

काय्घ work ्वक्क्

काला्वधी period of time पीररअड् अवह ्िाइम्

कीिक insect `इनसेकि्

कीिकभक्षी insectivorous इनसेक्`चिवहरस्

कुचथतमृदा humus  `ह्ूमस्

कुपोषि malnutrition मॅलनयु`चि्शन

कूिा्घ cartilage `काचि्घचलज्

कृचत्रम artificial आचि्घ`चफ़्शल्
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कृदंत rodent `रोऽडंि्

कृमी worm ्वम््घ

केंद् centre `सेंिर्

कोळसा coal कोऽल

चरिया action `अॅक्शन्

क्षमता capacity क`पॅसिी

क्षार salt सॉलि्

क्षेत्र area `एअररअ

खगोल sky सकाय्

खचनज mineral `चमनल््घ

खाि groove ग्रूवह्

खुरिे stunted/short `सिंचिड् / शॉि््घ

खिेर aerial `एअररअल्

खोड stem सिेम्

गिार gutter गिर्

गचतज kinetic काय`नेचिक्

गती motion `मोऽ्शन्

गुंतागुंत complexity कम्`प्ेकसिी

गुडरा knee नीऽ

गुिधम्घ property `प्राॅपचि

गुरुत्वाकष्घि gravity `ग्रॅवहिी

गुरुत्वीय gravitational  ग्रॅववह`िेऽशनल्

गोंगाि noise नॉइझ्

गोठिे freezing फ़्ीऽचझंग्

गोल sphere / spherical वसफअर्/`सफ़ेररक््

ग्रथंी gland ्लॅनड्

ग्रह planet `प्ॅचनि्

ग्रहमाचलका solar system  `सोऽलर् `चससिम्

रिक  component कम्`पोऽनंि् 

रनता density `डेनसिी

रम्घग्रथंी sweat gland स्वेि् ्लॅनड्

रष्घि friction `चफ्रकशन्

रातक dangerous `डेऽनजरस्

राम sweat स्वेि्

िकाकी lustre `लसिर्

िरि cycle साइक््

िरबी fat फ़ॅि्

िल movable `मूऽवहबल्

िाक wheel वहील्

िाल speed सपीड्

िुंबक magnet `मॅचग्ि्

िेतना stimulus `वसिमयलस्

िेतारजजू nerve fibre नवह््घ `फाइबर्

छाती chest/thorax िेसि् /`थॉरॅकस्

छाया shadow `शॅडोऽ

चछद् pore/hole पॉऽर् /होऽल्

जड heavy हेवही/

जड inanimate इन्`ॲचनमि् 

जरायुज viviparous ववह`ववहपरस ्

जल water ्वॉिर् 

जलिर aquatic अ`क्वॅचिक्

जला्वरि hydrosphere `हायड्वसफअर्

चजरिे seep/ percolate सीऽप्/`पऽक`लेऽि्

जी्वनसत््व vitamin `ववहिचमन्

जी्वसृष्ी living world `चलववहंग् ्वलड््घ

जुलाब diarrhoea डाइअ`ररअ 

जैच्वक biotic बाइ`ऑचिक

ज्ानेंद्ीय  sensory organ `सेनसरी`ऑग्घन्

ज्वलन burning/combustion `बचनिंग् /कमबसटशन्

ज्वालामुखी volcano वहॉल्`केऽनो

झीज wearing/weathering `्वेअररंग् / `्वेदररंग्

ििक hard हाऽड

िेकू fulcrum `फ़लरिम्

चठसूळपिा brittle `चरिटल्

ढगफुिी cloudburst `क्ाउडबऽसि्

तंतू fibre `फ़ाइबर्

ति weed ्वीड्

तिा्व tendril `िेवनड्ल

तनयता tenacity ि`नॅसिी  

तपांबर thermosphere `थम्घवसफअऽ

तरफ lever `लीवहर्

ताि tension `िेन्शन्

तापमान temperature `िेमप्रिर् 

तापमापी thermometer थ`मॉचमिऽ

तृि grass ग्रास्

तृिधानय cereal `सीऽररअल्

त्विा skin वसकन्

दंश bite/ sting बाइि् / वसिंग्

दचक्षि south साउथ्

दलदल marsh माऽश्

दाब pressure `प्रेशर् 

चदशा direction डाय`रेकशन्

दीवतिमान luminous `लचूमनस्

दीतिीहीन non-luminous नॉन-`लचूमनस्

दीचर्घका galaxy `गॅलकसी

दुबतीि telescope `िेचलसकोऽप्
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देखभाल maintenance `मेऽनिननस्

द््व liquid `चलवक्वड्

द्वय matter `मॅिर्

द्ा्वक solvent `सॉलवहनि्

द्ा्वि solution स`लयू्शन्

ववि्वाचष्घक biennial बाइ`एचनअल्

धड torso `िॉऽसो

धागा fibre/thread `फ़ाइबर् / थ्ेड्

धातू metal मेटल्

धानय grain ग्रेऽन्

धुके fog/mist फ़ॉग् / चमसि्

धूप erosion इ`रोऽझन्

धूमकेतू comet `कॉचमि्

धूर smoke समोऽक्

धूलीकि dust particle डसि ्`पाचि्घक््

ध्ु्व pole पोऽल्

ध्वनी sound साउनड्

ध्वनीतंतू vocal cord `वहोक्् कॉड््घ

ध्वनीशासत्र acoustics अ`कूवसिकस्

नरसाळ े funnel `फ़नल्

नळकांडे cylinder चस`चलनडर्

न्वीकरिीय renewable रर`नयूअबल्

नाद sonority स`नॉरिी

नादमय sonorous `सॉनरस् 

नाल horseshoe `हॉऽस्

नासाडी wastage `्वेऽवसिज्

चनकष criterion रिाइ`िीऽररअन्

चनिरा drainage `ड्ेऽचनज्

चनयतकाचलक periodic पीरर`ऑचडक्

चनयोजन planning `प्ॅचनंग्

चनजती्व non-living नॉन –`चलववहंग्

चन्वारा shelter `शेलिर्

चनषरिीय inactive इ`नॅवकिवह्

नैकरेषीय non-linear नॉन `चलचनअर्

नैसचग्घक natural `नॅच्रल्

पंख wing च्वंग्

पक्षी bird बड््घ

पदाथ्घ substance `सबसिनस्

परपोषी heterotrophic हेिर`ि्ॉचफ़क्

परसपर mutual `मयूिुअल्

परा्वत्घन reflection रर`फ्ेक्शन्

पररपक्व mature म`चयुअर्

पररभ्रमि revolution रेवह`लयू्शन्

परर्वलन rotation रो`िेऽ्शन्

पररसर surroundings स`राउवनडं्झ्

पररवसथती condition कन्`चड्शन्

प्वन wind च्वंड्

पव्शिम west ्वेसि्

पािर wedge ्वेज्

पान leaf लीफ्

पारंपररक conventional कन्`वहनेशनल्

पारदश्घक transparent ि्ॅनस्`पॅरनि्

पाळी्व domestic ड`मेवसिक्

पुनरुतपादन/प्रजनन reproduction रीप्र`डक्शन्

प्ूव्घ east ईसि्

पृथ्वी earth अथ््घ

पृष्ठभाग surface `सऽचफस्

पृष्ठ्ंवशीय vertebrate `वहचि्घरिे`ि्

पेशी cell सेल्

पोषकतत््व nutrient  `नयूचि्अनि्

पोषि nutrition नयु`चि्शन्

प्रकार type िाइप्

प्रकाश light लाइि्

प्रकाशसं्शलेषि photosynthesis फ़ोिो`चसनथचसस्

प्ररिीया process `प्रोऽसेस्

प्रचतकष्घि repulsion रर`पल्शन्

प्रचतकार resistance रर`चझसिनस्

प्रचतमा image `इचमज्

प्रचतसाद response रर`सपॉनस्

प्रथमोपिार first aid फ़सि्घ एऽड्

प्रचथन protein `प्रोऽिीन्

प्रदूषि pollution प`लयूऽ्शन्

प्रमाि scale/ proportion सकेऽल् /प्र`पॉ्शन््घ

प्र्वचत्घत induced इनड्ूसि्

प्र्वाह flow/ current फ़लोऽ / `करंि्

प्र्वाचहता fluidity  फ़लु`इडिी 

प्रसरि expansion इक्`सपॅन्शन् 

प्रसार spread सप्रेड्

प्रािी animal `अॅचनमल्

प्रािीजनय of animal source अवह अॅचनमल ्सॉस््घ

प्रेरिा stimulus `वसिमयलस्

प्ररौढ adult अ`डलि्

फळ fruit फ़्ूऽि्

फूल flower `फ़ला्वर् 

बिुग्रह dwarf planet ड्वॉफक् `प्ॅचनि्

बरगडी rib ररब्
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बल force फ़ॉस््घ

बचहरेपिा deafness `डेफ़नस्

बहुपेशीय multicellular मवलि`सेलयलर्

बहु्वाचष्घक perennial प`रेचनअल्

बहू्वारीक polymer `पॉचलमर्

बाषप water vapor `्वॉिऽ `वहेपर्

बाहू arm आम््घ

बाह्त्विा epidermis एचप`डचम्घस्

बाह्ांबर exosphere `एकसोवसफअऽ

चबंदू point `पॉइनि्

चबजाचगरी hinge चहनज्

बी seed सीड्

भक्षि consumption कन्`समप्शन्

भक्य prey प्रेऽ

भार load लोऽड्

भूकंप earthquake `अऽथक्वेऽक्

भिूर terrestrial ि`रेवसि्अल 

भूपृष्ठ earth’s surface अऽथस््घ सचफक्स्

भेग crack रिॅक्

भेद difference  चडफ़्नस्

भेसळ adulteration अडलि`र्ेशन्

मिका vertebra `वहचि्घरिऽ 

महापूर flood फ्ड्

महासागर ocean `ओऽ्शन्

मांस meat मीि्

माधयम medium `मीचडअम्

मान्व human `ह्ूमन्

मान्वचनचम्घत man-made `मॅन् मेऽड्

मासा fish चफ़श्

चमश्रि mixture `चमकसिर्

मूळ root रुि्

मृत dead डेड्

मृतयू death डेथ्

मृदा soil सॉइल्

मृद ू soft सॉफि्

मेद body fat `बॉडी फ़ॅि्

यंत्र machine म`शीन्

यांचत्रक mechanical म`कॅचनक््

यादृवचछक random `रॅनडम्

रंगद्वय dye/pigment डाइ / चप्मंि् 

रक्त blood बलड्

रक्तस्ा्व bleeding `बलीचडंग्

रक्षि protection प्र`िेक्शन्

रिना structure `सट्किर्

रस sap / juice सॅप् / जूस्

रसायन/रासायचनक chemical `कचेमक््

राक्षसी giant `जायनि्

रेशीम silk चसलक्

रेषीय linear `चलचनअर्

रोग disease चड`सीऽझ्

रोध resistance रर`चझसिनस्

लंब्वतु्घळ ellipse इ`चलपस्

लक्षि characteristic property कॅरकि`ररवसिक् `प्रॉपचि

लर्वी urine `यूररन्

लरुग्रह asteroid `अॅसिरॉइड्

ल्वचिक flexible `फ़लेकसबल्

लहर/लाि wave ्ेवऽवह्

लोकसंखया population पॉपयु`लेऽ्शन् 

लोलक prism `चप्रझम्

्वि्वा wildfire `्वाइलडफायर्

्वनसपती plant प्ानि्

्वगतीकरि classification क्ॅचसचफ़`केऽ्शन्

्वतु्घळ circle `सऽक््

्वध्घनीयता malleability मॅचलअ`चबलिी

्वसतमुान mass मास्

्वसतू object `ऑवबजकि्

्वसत्र garment गाम्घनि्

्वाहन vehicle `वहीऽअक््

्वहन conduction कन्`डक्शन्

्वाढ growth ग्रोऽथ्  

्वाता्वरि atomosphere `ॲटमस चफ़अर्

्वादळ storm सिॉम््घ

्वाफ steam सिीम्

्वायू gas गॅस्

्वाचष्घक annual `अॅनयुअल्

्वाहकता conductivity कनडक्`चिवहिी

च्वकार disorder चड`सॉड्घर्

च्वजातीय unlike `अनलाइक्

च्वद्ुत electricity इलेक्`चि्सिी

च्वद्ा्वक solvent `सॉलवहनि्

च्वद्ावय soluble `सॉलयबल्

च्वररळिे dissolve चड`झॉलवह्

च्वलयन/च्वतळिे melting `मवेलिंग ्

च्वषारी toxic/poisonous `िॉवकसक् /`पॉइझनस्

च्वसथापन displacement चडस्`प्ेऽसमनि्

्वेग velocity वह`लॉसिी
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्वैचशषट्य characteristic कॅरकि`ररवसिक्

्वैव्श्वक universal यूचन`वहऽसल्

वय्वसथापन management `मॅचनजमनि्

शासत्रीय scientific साइअन्`चिचफक्

चशला्वरि lithosphere `चलथ चसफ़अर्

शुद्ध pure पयूऽअर्

शोषि absorption अबसॉऽप्शन्

संरनन condensation कॉनडन्`सेऽशन्

संप््वन sublimation सवबल`मेऽ्शन्

संयुक्त compound `कॉमपाउनड् 

संरक्षि protection प्र`िेक्शन्

सं्वध्घन conservation कॉनस`वहेऽ्शन्

संशोधन research रर`सि््घ

संसाधन resource रर`सॉस््घ

सजातीय like लाइक्

सजी्व living thing `चलववहंग् चथंग्

सपुषप flowering  `फ़ला्वररंग् 

समतोल balance `बॅलनस्

सरपििे creep रिीप्

स्वरेक्षि survey `सवहरे

सांगाडा skeleton / framework `सकेचलटन्/`फ्रेऽम्वक्क्

सांधा joint `जाॅइनि्

सागर/समदु् ocean/sea `ओऽ्शन् /सीऽ

साठा store/deposit सिॉर् / चड`पॉचझि्

साप snake सनेऽक्

सामय similarity चसम`लॅरिी

सूक्मजी्व micro-organism `मायरिो-`ऑग्घचनझम्

सूय्घतबकडी sundial `सनडायल्

सूय्घप्रकाश sunlight `सनलाइि्

सेंद्ीय organic ऑर्`गचॅनक्

सरौर solar `सोऽलर्

सथायू solid `सॉचलड्

वसथचतक च्वद्ुत static electricity `सिॅचिक् इलेक्`चि्सिी 

वसथचतज potential प`िेन्शल्

वसथतीसथापकता elasticity इलॅ`वसिसिी

वसथर still / stationery वसिल् / `सिेशन्ी

सनायू muscle `मसल्

वसन्ध fatty `फ़ॅिी

स्ोत source सॉस््घ

स्वयंपोषी autotrophic ऑिि्ॉचफक्

स्वरयंत्र voice box/larynx वहॉइस् बॉकस्/`लॅररनकस्

हररतद्वय chlorophyll `क्ॉरचफ़ल्

हररतल्वक chloroplast `क्ॉरप्ासि्

ह्वा air एअर्

ह्वाबंद airtight `एअर् िाइि्

ह्वामान weather ्ेवदर्

हाड bone बोऽन्

हात hand हॅनड्

हानीकारक harmful `हाम्घफ़ल्

हालिाल movement `मूवह्मनि्

चहंस् predator `प्रेडिर्

चहम snow सनोऽ

होकायंत्र mariner’s compass मॅररनझ््घ कमपस्

* * *
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