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 ीय रता ता ’ वण ता कतायंचता म ् व  
अव वनयम ’ अनसुार   ’ तयार आला. 
या -  या शालेय झाली आहे. या 

चतसरी ते समा्वेश आला 
आहे. सहा्वीपासून हा च्वषय आहे.  
मंडळाने ’ च्वषयािे सहा्वीिे तयार  आहे. हे 

्व असा्वी, भर चदला जा्वा, 
्व आनंददायी असा समोर ठे्वून हे प तयार  आहे. 

च्वच्वध हे 
करताना ह्वे. या नमूद 

आहेत. या अनुषंगाने आशयािी  मांडिी आली 
आहे. करिे, आधारे माचहती चमळच्विे, माचहतीिे संकलन करिे ्व 

अनुमान करिे, काढिे ्व आशयासाठी च्वच्वध 
शीष ्वापर आहे. चदलेली पूरक माचहती अचधक 

यासाठी चठकचठकािी आले आहेत. 
 ्वै े ु े  

्वापरािी ओळख, तसेि सामाचजक जाचि्वा 

्व या भागांतील चन्वडक 
तसेि काही ्व या आले आहे. 
सूिना ्व यांिा च्विार या अंचतम आले. 

मंडळािी च्वषय सचमती, आचि यांनी अचतशय  हे प तयार 

 

(िं.रा.बोरकर)

संिालकपुिे



चशकताना अनेक न्वीन माचहती होते, न्वीन समजतात. मनात 
लहान मुलांना हा च्वषय रंजक ्वाितो. तथाचप जगाच्वषयी, रिनांच्वषयी ्व 
च्विार करता या्वा ्व आधारे  ्व आनंदाने जी्वन जगता या्वे हे खरे 
आहे. सामाचजक जाचि्वा, यांिा च्वकास तसेि 

जगािी पुरेशी माचहती ्व समज येिे असते. परंतु जगात अशा 
च्वकासासाठी एका चमळ्वलेले ान आय पुरिे आहे, 

माचहती चशकिे ठरते. हीि 
उपयोगी पडतात. 

च्वषयातील अनेक बाबी ्वािून थेि सहज येतात. काही 
ून जातात. अशा काढिे 

्व ते पाहिे अशी होतात. चशकताना माचहती या 
सहज सरा्व होतो आचि ती अंग्वळिी पडतात. ही एक 

जे चशकलो ते इतरांना सांगता या्वे, आधारे पुढिा करता या्वा आचि शे्विी 
या तो बदल आिरिातही या्वा अशा आहेत. 

पाठ चशक्वताना आशयाबरोबर या च्वकास होत आहे नाही यािी 
करिे गरजेिे ठरते. 

आढा्वा हे वता’ तर मुलांिे अनुभ्वाने चमळालेले ्व अ्वांतर माचहती 
सुर्वातीला सतायं ता हा भाग आहे. 

हता’ आहे. तर हा अनुभ्व 
आहे. ्व उपयोजनासाठी जरता चता वता’ आहेे हहे नहेहमी हेवता’ यातून 

काही सूिना चदली आहेत. श  मतावह्ी वम वता’  मताही् हहे 
कता आचि ही सदरे माचहतीिी आिखी माचहती 

त. 
सदर हे क ्वािून, समजा्वून नाही, तर 

कसे चमळ्वा्वे हे आहे हे सहज येईल.या ्व 
्व ते कठीि ्वाििार नाही तसेि पाठातून 

्व सहज पुरेशा ्व 

सतायं ता जरता चता वता  तसेि ्व 
करा्वी.  स असताना ्वाता्वरि असा्वे. 
भाग अह्वाल सादर करिे, 

न आयोजन करा्वे. 
पुढे या आशयािे ्व संबोधािे च्व्वरि चदले आहे. कोिती 

 चशकायिी आहे े. पाठ चशक्वताना यापै े

                  कास पठार येथील च्वच्वधता.
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सतामतानय ववज्तान अधययन वन त्ी ः इयत्ता सहतावी 

सचव हे ी श वणक व यता
अधयनता यतास ज ीनहे तायंमधयहे  वय करीतयता 
सवसमतावहेशक क्ी कर यतास सयं ी ्दतान करणहे 

वण ता ी  ता सता ी तसवह् करणहे
• पररसर, नैसचग्घक प्रचरिया, रिना यांिा पहािे, 

सपश्घ करिे, ि्व रेिे , ्वास रेिे, किे ह्ा 
ज्ानेंचद्यांविारे शोध रेिे.

• प्र्शन उपवसथत करिे ्व मनन, ििा्घ, रिना, 
सुयो्य कृती, भूचमका नािक, ्वादच्व्वाद, 
माचहती संप्रेषि तंत्रज्ान इतयाद चया साहाययाने 
उततर शोधिे. 

• कृती, प्रयोग, स्वरेक्षि, क्षेत्रभेि, इतयादी 
दरमयानचया चनररक्षिांचया नोंदी रेिे. 

• नोंद केलेलया माचहतीिे च्व्शलेषि करिे, 
पररिामांिा अथ्घ ला्विे आचि अनुमान काढिे, 
सामानयीकरि करिे, चमत्र आचि प्ररौढांबरोबर 
चनषकष्घ सामचयक करिे.

• न्वकलपना सादर करिे, न्वीन रिना /नमुने, 
आयतया ्वेळी च्वसतार करिे. इतयाद चया विारे 
सज्घनशीलता प्रदचश्घत करिे.

• सहकाय्घ, सहयोग, प्रामाचिक अह्वाल देिे, 
संसाधनांिा ्वाज्वी ्वापर, इतयादी मूलये 
आतमसात करिे,स्वीकारिे आचि  तयांिी 
प्रशंसा करिे.

• च्व्श्व ्व तयासंदभा्घतील च्वच्वध रिक यांिे 
चनरीक्षि करिे.

अधययन वन त्ी
अधययनता

. .   चनरीक्षिक्षम ्वैचशषट्यांचया आधारे (उदा. देखा्वा, पोत, 
काय्घ, सुगंध, इतयादी) पदाथ्घ आचि सजी्व ओळखतात. 
जसे की ्वनसपचतज तंतू , फुले.

. .   गुिधम्घ, संरिना ्व काय्घ यांचया आधारे पदाथ्घ आचि 
सजी्व यांिे ्वगतीकरि करतात, जसे की तंतू आचि धागा; 
सोि मूळ आचि तंतुमय मूळ; च्वद्ुत ्वाहक आचि 
च्वद्ुत रोधक, इतयादी.

. .   चनरीक्षिक्षम गुिधमािंचया आधारे पदाथ्घ, सजी्व ्व 
प्रचरिया यांिे ्वगतीकरि करतात. उदा. च्वद्ावय, 
अच्वद्ावय, पारदश्घक, अध्घपारदश्घक, अपारदश्घक पदाथ्घ, 
प्रतया्वतती ्व अप्रतया्वतती बदल, झुडूप, झाडं, लता, ्वेल 
अशा ्वनसपती, जैच्वक आचि अजैच्वक असे अचध्वासािे 
रिक, रेषीय, ्वतु्घळाकार, चनयतकाचलक अशी गती, 
इतयादी.

. .   चजज्ासेतून चनमा्घि झालेलया प्र्शनांिी उततरे शोधणयासाठी 
साधया तपासणया करतात. उदा. पशु िाऱयामधये कोिती 
पोषकतत्वे असतात  स्व्घि भरौचतक बदल प्रतया्वतती 
असतात का  मुक्तपिे िांगलेला िुंबक च्वचशष् चदशेत 
वसथर राहतो का

. .   प्रचरिया आचि रिना यांिा कारिांशी संबंध जोडतात. 
उदा. आहाराचया कमतरतेमुळे उद् भ्विारे आजार/
अभा्वजनय च्वकार; ्वनसपती ्व प्राणयांिे तयांचया 
अचध्वासानुसार अनुकूलन; प्रदूषकासह ह्वेिी गुि्वतता.

. .   प्रचरिया आचि रिना सपष् करतात, उदा. ्वनसपतीज तंतू 
प्रचरिया; ्वनसपती आचि प्राणयामधील हालिाली; छाया 
चनचम्घती; सपाि आरशापासून प्रकाशािे परा्वत्घन; ह्वेचया 
रिकांिे बदलते प्रमाि; गांडूळ खत चनचम्घती, इतयादी.

. .   भरौचतक राश िे मोजमाप करून  एकक पद् धतीत वयक्त 
करतात. उदा. लांबी.

. .   जी्व आचि च्वच्वध प्रचरिया यांिी नामचनदरेचशत आकृती/ 
प्र्वाह तक्ता काढतात. उदा. फुलािे भाग; सांधे; गाळि 
प्रचरिया; जलिरि, इतयादी.

. .   पररसरातील साचहतय ्वापरून प्रारूपे तयार करतात ्व 
तयांिे काय्घ सपष् करतात. उदा. चपनहोल कॅमेरा, 
पररदश्घक, च्वजेरी, इतयादी.
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. .   चशकत असलेलया ्वैज्ाचनक संकलपनांिा दैनंचदन जी्वनात ्वापर करतात. उदा. 
संतुचलत आहारासाठी अन्नपदाथािंिी चन्वड; पदाथ्घ ्वगेळे करिे; ऋतुमानानुसार 
यो्य कपड्ािी चन्वड; चदशाचनदरेशासाठी िुंबकसूिीिा (होकायंत्र) ्वापर; 
अचत्वृष्ी, दुषकाळ पररवसथतीशी तोंड देणयासाठी उपाययोजना सुि्वतात.

. .   पया्घ्वरिािे संरक्षिासाठी प्रयतन करतात. उदा. अन्ननासाडी कमी करिे, पािी 
्वापर, ्वीज ्वापर आचि किरा चनचम्घती कमी करणया्वर भर; पा्वसाचया पाणया्वर 
जलपुनभ्घरि; ्वनसपत िी काळजी (्वृक्षारोपि) रेिे; जागरूक राहिे, इतयादी.

. .   रिना, उपलबध स्ोतांिा ्वापर, चनयोजन, इतयादी बाब मधये सज्घनशीलता 
प्रदचश्घत करतात.

. .   प्रामाचिकपिा, ्वसतुचनष्ठता, सहकाय्घ, भय आचि प्ूव्घग्रह यांचयापासून मुक्ती ही 
मूलये प्रदचश्घत करतात.

. .   च्व्श्वातील च्वच्वध रिक जसे तारे, ग्रह, उपग्रह, लरुग्रह यांिे चनरीक्षि करून 
तयांिा तुलनातमक अ यास करतात.

. .   nternet, माचहतीसंप्रेषिािी च्वच्वध साधने ्व तंत्रे ्वापरून च्वच्वध संकलपना, 
प्रचरिया यांिी माचहती रेतात.
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हवता

वता्तावरणताचहे ताच र क ण्हे  

 ः हवहे्ी  वववव  कतायंचहे मताण

इ्र वतायू व 
क  

l नताय जन - सजी्वांना आ्व्शयक प्रचथने
चमळ्वणयास मदत करतो. अमोचनया चनचम्घतीमधये
तसेि खाद्पदाथ्घ ह्वाबंद ठे्वणयासाठी उपयोगी
असतो.

l सजन - सजी्वांना ्श्वसनासाठी,
ज्वलनासाठी उपयोगी आहे.

l कता न ताय सताइ  - ्वनसपती अन्न तयार
करणयासाठी ्वापरतात. अचग्शामक नळकांड्ां-
मधये ्वापरतात.

l अर न - च्वजेचया बलबमधये ्वापर करतात.
l हहेव अम - कमी तापमान चमळ्वणयासाठी

तसेि च्वनापंखयाचया इंचजना्वर िालिाऱया
च्वमानांमधये ्वापरणयात येतो.

l वन न - जाचहरात साठीचया, रसतयां्वरचया
चदवयांत ्वापर केला जातो.

l व न - फ्ोरोसेनि पाईपमधये ्वापर होतो.
l झहेन न - फ्ॅश फोिोग्राफीमधये उपयोग होतो.

हवहे्ी  वतायूयंचहे कताही उ य

पृथ्वीसभो्वताली असिाऱया ्वाता्वरिातील ह्वेमधये नायि्ोजन, ऑवकसजन, कॉब्घन डायॉकसाइड, सहा 
चनचषरिय ्वायू,  नायि्ोजन डायॉकसाइड, सलफर डायॉकसाइड, पाणयािी ्वाफ, धूलीकि या स्वािंिा समा्वेश 
होतो. तपांबरामधये ह्वेतील एकूि ्वायूंचया सुमारे  ्वायू असतात, तर वसथतांबरात हे प्रमाि सुमारे  
ि े असते. पुढे दलांबर ्व आयनांबरामधये ्वायंूिे हे प्रमाि कमी होत जाते. बाह्ांबर ्व तयापलीकडे ्वायू 
आढळत नाहीत. 

तुमचया असे लक्षात येईल, की     
पृथ्वीसभो्वताली असलेलया अनेक ्वायूंिे 

कता न 
चमश्रि आचि ्वाता्वरिािा एक प्रमुख रिक अर न ताय सताइ  
महिजे ह्वा होय.  ्वायंूबरोबरि धूचलकि, सजन 
पाणयािी ्वाफ (बाषप) यांिा देखील समा्वेश 
ह्वेत होतो. ह्वेतील ्वायूंिे प्रमाि 
भूपृष्ठाज्वळ जासत ्व जसजसे पृष्ठभागापासून नताय जन 
्वर  जा्वे तसतसे कमी होत जाते .

ह्वेतील रिकांिे प्रमाि ्व काही उपयोग 
पुढीलप्रमािे आहेत.

हहे नहेहमी ता् हेवता
ह्वेतील च्वच्वध ्वायू आचि इतर रिक यांचया समतोलामुळे पृथ्वी्वरील जी्वसृष्ी चिकून आहे.

जी्वनासाठी आ्व्शयक सूय्घप्रकाश आचि उषिता पृथ्वीपयिंत पोहोि्वणयासाठी तसेि अनय रातक 
रिकांना थांब्वणयासाठी ्वाता्वरि ही अतयंत महत्वािी गाळिी आहे.धुके,ढग,चहम ्व पाऊस यांिी 
चनचम्घती ्वाता्वरिामुळे शकय होते.

हे वता



 ः  हवता ्द ण

 ्वरील स्व्घ चित्रांत धुरािे उतसज्घन च्वच्वध माधयमांतून 
होताना चदसत आहे. हा धूर थेि ्वाता्वरिातील ह्वेत चमसळतो  
तयामुळे ह्वेतील रिकांिा समतोल चबरडतो, याला वतायू ्द ण 
महितात. ्वाहने, मोठमोठे उद्ोगधंदे यांमधलया इंधनांचया 
ज्वलनातून तसेि लाकूड, कोळसा यांसारखया इंधनांचया अपूि्घ 
ज्वलनामुळे बाहेर पडिारे रातक ्वायू या स्वािंमुळे चद्वसेंचद्वस 
्वायू प्रदूषिामधये सतत ्वाढ होत आहे.

स ् यता वच तायं्ी  सता य क ण्हे

इयं न व नता्ून हवहे् स हे 
जताणतारहे ता्क क 
l नायि्ोजन डायॉकसाइड
l काब्घन डायॉकसाइड
l काब्घन मोनॉकसाइड
l सलफर डायॉकसाइड
l काजळी

झ नचता र  सयंर क कवच
्वाता्वरिाचया वसथतांबर या थराचया खालचया 

भागात ओझोन ( 3) ्वायूिा थर आढळतो. ओझोन 
्वायूिा सजी्वांना जगणयासाठी प्रतयक्ष उपयोग नसला तरी 
खूप उंिी्वर पृथ्वीभो्वती ओझोनिा थर असिे 
सजी्वांसाठी फार महत््वािे आहे. सूया्घपासून येिारी 
अचतनील चकरिे सजी्वांसाठी हाचनकारक असतात. ही 
चकरिे ओझोन ्वायू शोषून रेतो. तयामुळे पृथ्वी्वरील 
सजी्वांिे रक्षि होते.

्वातानुकूलन यंत्रे, रेचफ्रजरेिस्घ यांमधये ह्वा थंड 
करणयासाठी ्वापरले जािारे क्ोरोफ्ुरोकाब्घनस तसेि 
काब्घन िेि्ाक्ोराईड हे रासायचनक ्वायू ह्वेत चमसळलयास 
ओझोनचया थरािा नाश होतो. 

झ नचहे मह व सवता यता ता् यतावहे यतासता ी 
 स र हता व्दवस ज र झ न सयंर ण व्दन’ 

हणून मतान ता जता्  

मताही् हहे कता ् हतायं ता

 मुंबई, पुिे, नागपूर यांसारखया  
महानगरांमधये रहदारीचया चठकािी ह्वेमधये 
असिाऱया च्वच्वध रिकांिे प्रमाि 
दाख्वणयासाठी च्वचशष् प्रकारिे फलक 
ला्वलेले आहेत. या फलकांमुळे तया 
चठकािचया ह्वेतील रातक रिकांिे प्रमाि  
समजते.

जरता क चता वता
पृथ्वी्वर ह्वा नसती तर काय झाले असते

वनरी ण करता व चचता करता
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इ्र शू  ी वरी मताणहे 
ता यताचता वता र कर्ता् कता

 आपि मो ा प्रमािा्वर 
पाणयािा ्वापर करतो. पृथ्वी्वरील 
पाणयािे चनयमन जलिरिाद् ्वारे होते 
हे आपि चशकलो आहोत. 
जलिरिाला बाषप पुर्वणयािे मोठे 
काम महासागराकडून होत असते. 
तयापासून पाऊस पडून  जचमनी्वर 
गोड्ा पाणयािे स्ोत चनमा्घि होतात. 

l  जमीन कशािी बनलेली असते l जमीन स्व्घत्र सपाि असते का
l  तुमहांला जचमनी्वर काय काय चदसते      l  मान्व जमीन चनमा्घि करतो का
l  मान्वाने जचमनी्वर काय काय चनमा्घि केले आहे
l  जचमनीत खोल ख ा खिला, तर तुमहांला तयात काय आढळतेजमीन

तुमचया असे लक्षात येईल, की जमीन आपलयाला दगड, माती, मोठे खडक या स्वरूपात चदसते. ती स्व्घत्र 
सपाि नसते. जमीन कधी डोंगराळ तर कधी सपाि अशा रूपात पाहता येते. मान्वासह स्व्घ भूिर प्रािी जचमनी्वर 
राहतात. काही भूिर चन्वाऱयासाठी जचमनीत बीळ करून राहतात. यािा अथ्घ ते जचमनीिा ्वापर तयांिी गरज 
पूि्घ करणयासाठी करतात. आपिही जचमनीिा ्वापर शेती, चन्वास, रसते यांसाठी करत असतो. जचमनी्वर 
असलेलया ्वनांतील ्वनसपती ्व प्राणयांिा देखील आपि उपयोग करत असतो. जचमनीतून चमळिारी खचनजे, 
खचनज तेल ्व भूगभतीय ्वायू आपलयासाठी अतयंत महत््वािे आहेत. यािा अथ्घ जमीन हे एक महत््वािे संसाधन 
आहे. ही जमीन न ी कशापासून बनली आहे ते आपि पाहू. 

ता यताचता वता र क णक णतयता कतारणतायंसता ी क ता जता् हहे

 ः वीवरी  ता यताचता वता र

हहे नहेहमी ता् हेवता

. पाणयािा ्वापर कािकसरीने करा.

. पािी अड्वा, पािी चजर्वा.

. चजथे शकय आहे चतथे पािी साठ्वा.

. पाणयािा शकय तेथे पुन्वा्घपर करा, कारि 
साठ्वलेले पािी लगेि चशळे होत नाही.

वनरी ण करता व चचता करता

सतायं ता ता  

पािी चमळणयासाठी   ओढे, नदी, छोिी तळी, झरे, 
सरो्वरे हे जचमनी्वरील नैसचग्घक स्ोत आपि ्वापरतोि, 
तयाचश्वाय मान्व कूपनचलका, च्वहीरी खोदून भूगभा्घतील 
पाणयािा उपसा करत असतो. यासोबति मान्वाने नद्ां्वर 
बंधारे, लहान मोठी धरिेही बांधली आहेत.

्वाढती लोकसंखया, उद्ोग, शेती यासाठी पाणयािा 
अचनबिंध ्वापर होत असलयामुळे आता हे पािी कमी पडू 
लागले आहे. यामुळेि पािीिंिाई ही गंभीर समसया चनमा्घि 
झाली आहे.
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 ः जवमनीचहे र

कव ्म्दता 

मता्ीचता र 
व हतान 

क 

मू  क

 ः ता ी्ी  वम णताचहे र 

. प्ॅवसिकिी पारदश्घक बािली, मूठभर माती, थोडे 
दगड, ्वाळू, पालापािोळा आचि पािी घया.

. बािलीिा चनमूळता असलेला ्वरिा भाग कापा. 
खालचया भागात उरलेले साचहतय िाका ्व नंतर तयात 
पािी िाका.

. तयानंतर हे चमश्रि भरपूर ढ्वळून घया ्व तयािे दुसऱया
चद्वशी चनरीक्षि करा ्व उततरे द्ा.

l  बािलीतील चमश्रि कसे चदसते आहे
l  तयात थर आढळतात काय
l  ्वरपासून खालपयिंत या थरांमधये काय काय चदसत

आहे

पृथ्वी्वरील जमीन देखील यािप्रमािे आपलयाला 
पहा्वयास चमळते. तुमचया ज्वळपास जर पाईपलाईन 
िाकायिे काम िालले असेल, तर तयासाठी खिलेलया 
ख ांिे नीि चनरीक्षि करा. सोबतचया आकृतीप्रमािे 
तुमहांला जचमनीचया खाली काही थर आढळतील.

पररपक्व मृदा असलेलया जचमनीत स्वािंत ्वरिा थर हा 
्वनसपती ्व प्राणयांचया अ्वशेषांचया कुजणयाने चनमा्घि 
होतो. याला कव ्म्दता’ महितात. हा थर शकयतो दाि 
जंगलामधये आढळतो. तयाखालील जमीन ्वाळू, माती, 
बारीक खडे, कमृी-कीिकांनीयुक्त असते. या मातीचया 
थराला ‘मृदा’ महितात. तयाखालील जचमनीत माती ्व मूळ 
खडकांिे तुकडे आढळतात. ही मृदा अपररपक्व असते. 
तयापुढे आिखी खाली मातीिे प्रमाि कमी होऊन खडकांि े
प्रमाि ्वाढत जाते. हे थर मूळ खडकांिे असतात. मातीमधये 
आढळिारे मुखय खचनज हे या खडकांमधून येतात महिूनि 
प्रदेशचनहाय माती ्वेग्वेगळी असते. चतिा रंग, पोत या 
दोनही बाबी मूळ खडकानुसार ठरतात. 

म्दता ्यतार ह यताची व यता
जचमनी्वरील मृदा ही नैसचग्घक प्रचरियेतून चनमा्घि होते. मूळ खडकाचया अपक्षयातून मृदेसाठी अजैच्वक 

रिकांिा पुर्वठा होतो. ऊन, ्वारा ्व पाऊस यांपासून चनमा्घि होिाऱया उषिता, थंडी ्व पाणयामुळे मूळ खडकांिे 
तुकडे होतात. तयांपासून खडे, ्वाळू, माती तयार होते. या रिकांमधये सूक्मजी्व, कमृी, कीिक आढळतात. 
उंदीर-रुश सारखे कृदंत प्रािीही आढळतात. तसेि जचमनी्वरील झाडांिी मुळेदेखील खडकाचया अपक्षयास 
मदत करतात. मृदाचनचम्घतीिी प्रचरिया मंद गतीने सतत सुरू असते. पररपक्व मृदेिा .  सेमीिा थर तयार 
होणयासाठी सुमारे हजार ्वषरे लागतात.

अ र  म्दता 

ता ता ताच ता

वता

म हे ्द

तारीक ्द

क न ता यता

मता्ी

म्दता 
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पूरपररवसथती, ्वादळी ्वारे आचि मान्वाचया खािकामासारखया कृत मुळे मृदा अलपा्वधीत नष् होऊ 
लागते. महिूनि मृदा संधारि करिे, जचमनीिी धूप थांब्विे आ्व्शयक असते. यासाठी स्वबोततम उपाय महिजे 
जचमनी्वरील ्वनसपत िे आचछादन ्वाढ्विे. ग्वत, झाडे, झुडपे ्वाढ्वलयास जचमनीिी धूप कमी होते.

पृथ्वी्वरील जमीन, पािी आचि ह्वा यांिा ्वापर सजी्व 
करतात. या रिकांिा मान्व देखील संसाधन महिून ्वापर 
करतो. या संसाधनांचया प्रतयक्ष ्वापरलया जािाऱया रिकांिा 
च्विार केला, तर ते संपूि्घ पृथ्वीचया तुलनेत अलप आहे. 
पुढील तक्ता पहा.

उपलबध जमीन 
चपणयासाठी उपलबध पािी/गोडे पािी .

आॅवकसजन
्वरील कोष्कािा च्विार करता ही संसाधने जरी अलप 

प्रमािात असली, तरी ती स्व्घ सजी्वांसाठी पुरेशी आहेत. 
फक्त मान्वाने स्वतःचया हवयासा्वर चनयंत्रि ठे्विे अतयंत 
आ्व्शयक आहे, महिजेि या संसाधनांिा तयाने तारतमयाने 
्वापर करायला ह्वा ्व ती स्वतःबरोबरि इतर स्व्घ सजी्वांसाठी 
देखील आहेत यािे भान ठे्वायला ह्ेव. 

क ण कताय कर्हे
भारतीय उपखंडाचया ह्वामानािा 

अ यास करणयासाठी भारतीय 
ह्वामानशासत्र संसथा  मधये 
सथापन करणयात आली. ही संसथा 
ह्वामानािे चनरीक्षि करून 
ह्वामानच्वषयक  अंदाज ्वत्घ्वणयािे 
मुखय काम करते. याचश्वाय  ह्वामान 
बदलाच्वषयीिे संशोधन, पज्घनयािे 
अंदाज, जागचतक तापमान ्वाढीबाबतिे 
चनरीक्षि इतयादी कामे या संसथेत केली 
जातात.

एकेकाळी पृथ्वी्वर रडलेलया उलथापालथीमुळे जचमनी्वरील जंगले भूगभा्घत गाडली गेली. तयानंतर 
सजी्वांचया मृत अ्वशेषांपासून जी्वा्शम इंधन बनणयािी प्रचरिया भूगभा्घत रडली होती. खचनज तेल या 
जी्वा्शम इंधनापासून आपलयाला पेि्ोल, चडझेल, रॉकेल/केरोसीन, पॅराफीन ही इंधने, तर डांबर, मेि 
यांसारखे उपयुक्त पदाथ्घ चमळतात.

तुमचया पररसरातील ्वेग्वेगळी  चठकािे जसे, अंगि, बाग, डोंगर, नदीकाठ, 
शेती ्व खडकाळ जमीन येथील मृदेिे नमुने चमळ्वून तयांतील फरक रंग, सपश्घ ्व 
किांिा आकार या  मुद् द्ांचया आधारे चनरीक्षि करून  नोंद्वा.

मताही् हहे कता ् हतायं ता

 मृत ्वनसपती ्व प्रािी यांिे सूक्मजी्वांमाफक्त च्वरिन 
होऊन महिजेि ते कुजून, मृदे्वर जो थर तयार होतो, तयाला 
कुचथत मृदा (ह्ुमस) महितात. कुचथत मृदा जचमनीला पोषक 
रिक पुर्वणयािे काम करते. तसेि मृदेत ह्वा खेळती ठे्विे, 
मातीत पािी धरून ठे्विे या कामीदेखील कुचथत मृदा महत््वािी 
आहे. िांगलया सुपीक मृदेमधये ्वरचया थरात कुचथत मृदेिे प्रमाि 
सुमारे  ते  असते.

जरता क चता वता

मृदेमधील च्वच्वध रिक कोिते  
तयांिे जैच्वक ्व अजैच्वक असे  
्वगतीकरि करा.

क न हता
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एक प्ॅवसिकिी पारदश्घक चपश्वी घया. चित्रात दाख्वलयाप्रमािे 
्वनसपतीचया एका पाना्वर ती बांधा. सहा ते सात तासांनंतर चनरीक्षि 
करा. काय चदसते

चपश्वीचया आतील बाजूस पाणयािे थेंब जमा झालेले चदसतात 
महिजेि ्वनसपती बाषपरूपात पाणयािे उतसज्घन करतात. 

उतसज्घन हे सजी्वांिे लक्षि आहे. 

चहे्नता म्ता व हता चता

 ः वनस ्ी यता तानतावरी  उतस

 ः  चहे्नता म्ता व हता चता   

जरता क चता वता

. सुरू्वातीला चदलेलया उदाहरिांमधये 
िेतना कोिती ्व प्रचतसाद कोिता

. ्वनसपती ्व प्रािी यांचया 
हालिाल मधील मधील मुखय फरक 
कोिता

् ही हहे अन व हे हहे कता   यता व यता यतानयं्र कताय ्द  
जताणव्ता्

. डो ां्वर अिानक प्रकाश पडला.

. हाताला अिानक कोिी चिमिा काढला चकं्वा िाििी िोिली .

. लाजाळूचया पानांना हात ला्वला.

. चद्वस मा्वळलया्वर अंगिातील अथ्वा रसतया्वरील च्वजेिे चद्वे 
लागले ्व भो्वती कीिक जमा झाले.

ताजता

क ी्ी  वनस ्ी

 िेतनेला प्रचतसाद देताना सजी्वांमधये च्वच्वध चरिया होतात. 
तुमही गाई, महश चया गो ात अिानक प्र्वेश केलया्वर तयांिे उभे 
राहिे, इकडून चतकडे चफरिे, एखाद्ा गाईिे हंबरिे या स्व्घ तयांचया 
हालिाली आहेत. 

अंगिात ला्वलेली ्वेलसुद्धा आधाराचया चदशेने झुकते. 
कुंडीमधये ला्वलेली ्वनसपती वखडकीत ठे्वली तर सयू्घप्रकाशाकडे 
झुकलेली चदसते. महिजेि चतिी हालिाल होते. सजी्वामंधये 
हालिाल ही स्वयंप्रेरिेने होते. 

सभो्वताली रडलेली रिना महिजे िेतना ्व तयामुळे सजी्वांनी 
केलेली हालिाल महिजे प्रचतसाद होय. िेतनेला प्रचतसाद देणयाचया 
क्षमतेला िेतनाक्षमता महितात. 

िेतनाक्षमता हे सजी्वांिे लक्षि आहे.

जरता क चता वता

 बाभूळ, शे्वगा या ्वनसपत चया खोडा्वर 
चदसिारा चिकि पदाथ्घ काय आहे

वनरी ण करता व चचता करता

क न हता
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 ः न त ता्दन

रताववक यमतान
जी्वनकालाचया ठराच्वक िपपया्वर सजी्व प्रजननक्षम होतात. काही काळानंतर पुढे तयांिे अ्वय्व क्षीि 

होत जातात आचि कालांतराने तयांिा जी्वनकाल संपतो महिजेि सजीव मतयू ताव्ता्  च्वच्वध प्रािी आचि 
्वनसपत िे  आयुमा्घन महिजेि जी्वनकाल ्वेग्वेगळे आहेत. उदाहरिाथ्घ कुत्रा या प्राणयािे आयुमा्घन साधारिपिे 

 ते  ्वषरे असते तर शहामृग हा पक्षी सुमारे  ्वषरे जगतो.
सजी्व नेमके कसे आहेत, ते कसे तयार झाले आहेत, कशापासून तयार झाले आहेत, असे प्र्शन तुमहांला 

पडले असतील.

जनन वकवता न त ता्दन
सजी्व स्वत सारखा दुसरा जी्व चनमा्घि 

करतात. काही सजी्व चपलांना जनम देतात, तर 
काही अंडी रालतात. तयांतून चपलांिा जनम 
होतो. ्वनसपत चया चबया, खोडे, पाने यांपासून 
्वनसपत िी न्वीन रोपे तयार होतात.

सजी्वांचया स्वत सारखा दुसरा जी्व चनमा्घि 
करणयाचया चरियेला प्रजनन चकं्वा पुनरुतपादन 
महितात. प्रजनन हे सजी्वांिे लक्षि आहे. 

 ः यमतान

तान ी

ता ताचहे क म

ी व अयं ी

वच तायं्ून कताय ता् यहे्हे

जरता क चता वता

पृथ्वी्वर अनेक प्रकारिे प्रािी ्व ्वनसपती 
आजही का चिकून आहेत

सतायं ता ता  

वनरी ण करता व चचता करता
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मधमा्शयांिे पोळे, एखादी चभंत यांिे चनरीक्षि करा. ते कशािे बनलेले असतात

 ः  व यं् व म मताशीचहे हे 

मधाचया पो ािे लहान लहान भाग महिजे 
खि चकं्वा कपपे तुमहांला चदसले असतील. हे खि 
एकमेकांना जोडले गेलयाने मधािे पोळे तयार होते. 
रराचया चभंतीसुद्धा च्विांनी बांधलेलया असतात.या 
स्व्घ च्विा एकमेकांशी जोडलया की चभंत तयार होते.

सतायं ता ता  

हेशीमय रचनता

मताही् हहे कता ् हतायं ता

दचक्षि अमेररकेज्वळील गॅलापेगॉस बेिा्वर 
आढळिाऱया महाकास्वािे  आयुमा्घन सुमारे 

 ्वषरे असते. मे फ्ाय या कीिकािे आयुमा्घन 
एक तासापासून िो्वीस तासांपयिंत असते.

सजी्व जया लहान लहान रिकांनी बनलेले असतात. तयांना 
पेशी महितात. सजी्वांचया शरीरातील स्व्घ चरिया या सूक्म पेश चया
साहाययानेि पार पडतात.

काही सजी्व एकाि पेशीपासून बनलेले असतात. तयांना क हेशीय 
सजीव महितात, तर जे सजी्व अनेक पेश िे बनलेले असतात तयांना 

हेशीय सजीव असे महितात. अचमबा ्व काही सूक्मजी्व हे एकपेशीय 
सजी्व आहेत, तर मान्व, गाय, उंदीर, झुरळ, हतती, ्वडािे झाड, 
कांद्ािे रोप हे स्व्घ बहुपेशीय सजी्व आहेत.  सजी्व एकपेशीय असो 
अथ्वा बहुपेशीय, सजी्वांतील स्व्घ लक्षिे प्रतयेक पेशीमधये चदसतात.

अवम ता

रतामहेवशयम

हेश ची सयं यता वहे वहे ी अस ी ्री हेशीमय रचनता हहे सजीवतायंचहे म  ण हहे

 ः वववव  सजीव
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्वनसपती आचि प्रािी आपलयाला कसे उपयुक्त ठरतात

क ण कताय कर्हे
भारतातील च्वच्वध भागांतील ्वनसपती आचि प्राणयांिे स्वरेक्षि, सं्वधना्घिे काय्घ भारतीय ्वनसपती स्वरेक्षि 

संसथा ( ) आचि भारतीय प्रािी स्वरेक्षि संसथा ( ) स्वतंत्रपिे करतात. पररसरात एखादी अनोळखी 
्वनसपती अथ्वा प्रािी अाढळलयास या संसथांशी संपकक् करून आपलयाला तयांिी  माचहती चमळ्वता येते.

ररगुती तसेि औद्ाेचगक उपयोगासाठी  ्वनसपती 
्वापरणयात येतात.जसे मेथी, बिािा, भेंडी, सफरिंद, केळी 
यांिा ्वापर अन्नासाठी, तर अडुळसा, चहरडा, बेहडा, 
शता्वरी यांिा ्वापर औषधासाठी केला जातो. प्रािीही 
आपलयाला असेि उपयोगी पडतात. कुत्रा, मांजर, गाय, 
महैस असे प्रािी ररगुती उपयोगासाठी पाळले जातात. मासे, 
मेंढी, कोंबड्ांिा उपयोग अन्नासाठी करतात, तर रोडा, 
बैल, उंि यांसारखे प्रािी च्वच्वध वय्वसायांसाठी उपयोगी 
पडतात. गांडूळ हा प्रािी शेतीसाठी अतयंत उपयोगी आहे.

अ तायकतारक सजीव
आपलया सभाे्वताली असिाऱया काही ्वनसपती ्व 

प्रािी मान्वाला अपायकारक असतात. उदाहरिाथ्घ डास, 
माशी यांचयामुळे रोगांिा प्रसार होतो. झुरळे, उंदीर, रुशी हे 
अन्नािी नासाडी करतात. उ्वा, गोचिड यांमुळे अनेक रोग 
पसरतात तर काही प्रकारचया च्वषारी पाली, कोळी, साप, 
च्वंिू िा्वलयास मृतयूही उद् भ्वू शकताे. जंगलातील हतती 
मान्वी ्वसतीत चशरलयास मो ा प्रमािात नासधूस करतात.

प्राणयांप्रमािे काही ्वनसपतीही अपायकारक ठरतात. 
उदाहरिाथ्घ गाजर ग्वत, ति, अमर्वेल इतयादी.

खाजकुइलीचया शेंगा, अळूिी  पाने यांना हात 
ला्वला तर आपलया हाताला खाज सुिते. कणहेर, रािेरी 
या ्वनसपत िा ्वास उग्र असतो. धोतरा ही ्वनसपती च्वषारी 
अाहे. क्वक, शे्वाळ यांिी पाणयात बेसुमार ्वाढ झाली, 
की चपणयािे पािी दूचषत होते ्व तयामुळे आजार पसरतात.

 ः उ य  सजीव

उ य  सजीव

 ः अ तायकतारक सजीव
अ ची  तानहे ्रता 

अ सता 

सतायं ता ता  
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. जास्वंद, कणहेर ्व रािेरी यांमधये काय सामय आहे
झ  ः काही ्वनसपती या जचमनीलगत ्वाढतात.जचमनीलगति 
तयांना अनेक फांद्ा फुितात. ्वृक्षांचया तुलनेत तयांिी उंिी ्व 
आकार लहान असतो, मात्र तयांिे खोड जाड ्व ििक असते. 
कणहेर, जास्वंद, रािेरी, कोरांिी, गुलाब ही झुडूपे दाेन ते तीन 
मीिरपयिंत उंि ्वाढतात.

. मेथी, सदाफुली यांमधये काय सामय आहे

र हे ः  रोपिी सुमारे  ते .  मीिरपयिंत उंि ्वाढतात. रोपट्यांिी खोडे ही ्वृक्ष ्व झुडुपांचया तुलनेत अचतशय 
ल्वचिक ्व चहर्वी असतात. रोपिी काही मचहने ते दोन ्वषरे जगतात.

भोपळा, कचलंगड, गार्वेल, का्वळी, द्ाक्षे असे ्वेल तुमही पाचहले आहेत का
ते कशाचया आधारे ्वाढतात

वहे चहे  हहे अव्शय वचीक  
म  व वहरवहे अस्हे तयताम हे तारता यता 
सताहता यतानहे तयतायंची वता  झ ता तानहे ह ्हे  

वनस ् यता तायं यता कतार व उयंचीनसतार तयतायंचहे व  झ  र हे असहे कतार हहे्

वहे  ः काही ्वेली ्वाढ होणयासाठी आधारािी मदत रेतात, तर काही ्वेली 
जचमनी्वर पसरतात. मचनप्ांिसारखया ्वेलीला ह्वाई मूळे असतात. 
काकडीचया ्वेलीला चसप्रंगसारखे धागे असतात. ते तुमही पाचहले आहेत का  
तयांिा काय उपयोग होत असेल  ्वेलीचया खोडाला हात ला्वून पहा. काय 
जाि्वते

 ः वववव  वहे

सतायं ता ता  

सतायं ता ता  

ज्वारी, सूय्घफूल यांसारखया ्वनसपत िे जी्वनिरि एकाि ्वषा्घत पूि्घ होते तयांना ्वाचष्घक 
्वनसपती महितात. तर गाजर, बीि यांसारखया ्वनसपत िा जी्वनकाल पिू्घ होणयास दोन ्वषरे 
लागतात. तयांना द् च्व्वाचष्घक ्वनसपती महितात. जास्वंद, कणहेर ही झुडपे तर आंबा, गुलमोहर असे 
्वृक्ष अनेक ्वषरे जगतात. तयांना अनेक ्वषरे फुले-फळे येतात.

जी्वनरिम काला्वधीनुसार ्वनसपत िे वताव क  ्द् वववताव क व वताव क असे प्रकार पडतात.

शेतामधील, बाजरी, गहू, मका, मुळा, झेंडू ही चपके चकती ्वषरे जगतात
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जरता क चता वता

. जलपिती पाणया्वर का तरंगते

.  चन्वडुंगािे खोड मांसल का असते

. ्वनसपत िे ्वगतीकरि कोिकोितया 
चनकषांचया आधारे केले जाते

मताही् हहे कता ् हतायं ता

जगात स्वािंत मोठे फूल इंडोनेचशयामधये आढळते. राफ़लेचशया 
अरनोलडी ्वनसपतीचया फुलािा वयास हा सुमारे एक मीिर असतो. 
याउलि, जगातील स्वािंत लहान फूल हे ्वुवलफया या ्वनसपतीिे 
असून तयािा वयास .  चमलीमीिर ए्वढा लहान असतो.

जरता क चता वता

.  भूछत्र, अळंबी ही कोितया 
प्रकारिी ्वनसपती आहे

.  उंबर ही कोितया प्रकारिी 
्वनसपती आहे

.  नेिे, शे्वाळ, मचनप्ांि या 
्वनसपत ना फुले असतात 
का

 ः वनस ् चहे अव वतास

्वनसपत चया कोितया भागाकडे फुलपाखरे ्व इतर कीिक 
आकचष्घले जातात

जया ्वनसपत ना फुले येतात, तयांना स  वनस ्ी, तर जया 
्वनसपत ना कधीि फुले येत नाहीत तयांना अ  वनस ्ी महितात. अपुषप ्वनसपत ना मूळ, 
खोड, पाने असे अ्वय्व असताति असे नाही.

. डाचळंबािे झुडूप कोठे ्वाढते        . कमळ कोठे ्वाढते

. पािकिीस, गार्वेल कोठे ्वाढतात   . अमर्वेल ही ्वनसपती कोठे ्वाढते

आपलया सभो्वताली च्वच्वध चठकािी च्वच्वध प्रकारचया ्वनसपती ्वाढलेलया चदसून येतात. ्वनसपत िे 
तयांचया अचध्वासानुसार ्वगतीकरि केले जाते. जमीन, पािी, दलदलीिा भाग, ्वाळ्वंि, एखादा मोठा ्वृक्ष हे 
्वनसपत िे ्वेग्वेगळे अचध्वास आहेत.

वता वयं

सतायं ता ता  

सतायं ता ता  

ताणी 

जमीन
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. चित्रात तुमहांला कोिते प्रसंग 
चदसतात

.  या प्रसंगात तुमही काय केले 
असते

.  तुमही स्वतः कधी हे प्रसंग 
अनुभ्वले आहेत काय

.  हे प्रसंग का उ ्वतात

 ः स व्ता ी णतारहे सयं

 ः वक तारी ूक

 ः मता ीण ताव ्द नता

l  मधये लातूर चजलह्ातील चक ारी
पररसरात ती  भूकंप झालयाने हजारो लोकांिा मृतयू
झाला होता.

l जुलै  आठ्वला, की आजही
मुंबईकरांचया अंगा्वर कािा उभा राहतो, कारि तया 
्वेळी मुसळधार पा्वसाने नदीिे पािी तुंबलयाने महापूर 
येऊन लोकांिे  बळी गेले.

l जुलै  मधये पुिे चजलह्ातील आंबेगा्व
तालुकयातील माळीि हे गा्व दरड कोसळलयाने   
डो ांदेखत उद् ध्वसत झाले. तेथील डोंगरकडा 
कोसळलयाने माती, दगड यांचया चढगाऱयाखाली अनेक 
मािसे गाडली गेली ्व मृतयुमुखी पडली.

l नोवहेंबर  मधये तचमळनाडूत झालेलया
अचत्वृष्ीने अनेक  लोक मृतयुमुखी पडले.

त्ी हणजहे कताय
अिानक उ ्विाऱया संकिामुळे राष््ािी 

चकं्वा समाजािी मो ा प्रमािात जीच्वत, 
आचथ्घक आचि सामाचजक हानी होते, अशा 
संकिांना त्ी महितात. 

जरता क चता वता

. शाळेत येताना चकं्वा शाळेत असताना 
तुमचया्वर कोिकोितया आपतती येऊ शकतात

. या आपतत िे चन्वारि करणयासाठी काय 
करा्वे असे तुमहांला ्वािते

त्ी

त्ी वयवस ता न

सतायं ता ता  
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वता्द हे

ह्वेत चनमा्घि होिारे कमी-अचधक दाबािे प े आचि 
तयामुळे ह्वामानात होिाऱया बदलांमुळे ्वेगाने ्वारे ्वाहू 
लागतात आचि ्वादळे चनमा्घि होतात.

 ः वता्द

वता्द ताचहे रणताम
l ्वादळग्रसत प्रदेशांिे अमाप नुकसान होते.
l जीच्वत ्व मालमतता यांिी प्रिंड हानी होते.
l ्वीजपुर्वठा खंचडत होतो.
l दळि्वळि यंत्रिा खंचडत होते.

 ः वणवता 

. तुमचया ्वगा्घत सधया चकती च्वद्ाथती आहेत   

. सधया आहेत तयापेक्षा पािपि च्वद्ाथती एकाि ्वगा्घत बसले तर काय होईल

. अतयंत गदतीचया चठकािी तुमहांला कोिती दुर्घिना रडू शकेल असे  ्वािते

त्ी वयवस ता न
लोकसहभाग आचि आपतती वय्वसथापन यांिे नाते फार ज्वळिे आहे. आपतती िाळिे, आपतत ना 

तोंड देणयासाठी योजना तयार करिे ्व तयांसाठी क्षमता चमळ्विे महिजे आपतती वय्वसथापन होय.
नैसचग्घक चकं्वा मान्वचनचम्घत आपतत मधये होिारे नुकसान िाळणयासाठी उपाय महिून आपतकालीन 

चनयोजन ्व वय्वसथापनािी जासत गरज असते. 

क ण कताय कर्हे

राष््ीय आपतती वय्वसथापन प्राचधकरि 
या संसथेिी  मधये सथापना करणयात 
आली. आपतती वय्वसथापनांतग्घत चनयोजन 
करणयािे काम ही संसथा करत आहे.

हहे नहेहमी ता् हेवता

आपतती काळात एकमेकांना मदत ्व 
सहकाय्घ करिे ही आपली स्वािंिी नैचतक 
जबाबदारी आहे.

त्ी वयवस ता नतासता ी सयं क सता ता 
ीस ः  अव शतामक ्द  ः  णवतावहकता ः  अता त्ी वनययं ण क  ः  

वणवता 
्वि्वा महिजे जंगल, कुरिे चकं्वा ग्वताळ प्रदेशांत 

नैसचग्घक अथ्वा मान्वी कारिांमुळे लागलेली अचनयंचत्रत 
आग होय. ्वि्वा पसरणयािा ्वेग प्रिंड असतो. 
वणवयताचहे ्द रणताम
l नैसचग्घक साधनसंपततीिे प्रिंड नुकसान होते.
l ह्वा प्रदूचषत होते.

सतायं ता ता  
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उ तायय जनता
मान्वचनचम्घत ्व चनसग्घचनचम्घत आपतती उद् भ्वणयापू्वती ्व उ ्वलयास आपि काय दक्षता घयायला ह्वी ते पाहू.

. रेचडओ, िीवही्वरील बातमयांकडे सतत लक्ष ठे्वा. 

. बॅिरी्वर िालिारा रेचडओ, मोबाईल ्वापरा.

. ह्वामान खातयाने चदलेलया सूिना काळजीपू्व्घक का. 

. www.imd.gov.in या ्वेबसाईििा ्वापर करा.

. ढगफुिी अथ्वा अचत्वृष्ीमुळे डोंगरउतारा्वर दरडी कोसळतात, 
िेकड्ा, डोंगर खितात आचि खाली येतात. अशा ्वेळी 
आश्रयासाठी डोंगरपायथयाशी थांबू नका. 

. नदीला पूर आला, की नदीकाठचया पररसरात, ररात न थांबता 
अनयत्र सुरचक्षत जागी आसरा घया. शकयतो्वर उंिा्वर थांबा.्वाहतया 
पाणयाचया प्र्वाहात उतरू नका चकं्वा ्वाहन पुढे नेऊ नका.

. भूकंपामधये रसते दुभंगतात, जचमनीला भेगा पडतात. रेल्वेिे रूळ 
उखडले जातात. तयामुळे एका चठकािाहून दुसऱया चठकािी जाताना 
पुढिा माग्घ वय्ववसथत असलयािी खात्री करा.

. मदत केंद् चकं्वा छा्विीिा आसरा घया जेिेकरून औषधे, अन्नािी 
पाचकिे, पािी, प्रथमोपिार इतयादी मदत ल्वकर चमळू शकते.

. आगीपासून बिा्वासाठी शाळा, हॉवसपिल, रेल्वेसथानक या चठकािी 
अचग्शामक नळकांडे ्वापरा.

 ः उ तायय जनता
म चतार
दररोजचया जी्वनात आपलयाला अनेक आपतत ना सामोरे जा्वे लागते. काही आपतती लहान तर काही 

मो ा असतात. अिानक उ ्वलेलया आपतत ्वर ्वैद्कीय उपिार चमळणयापू्वती तातकाळ उपाययोजना होिे 
गरजेिे असते.

 ता  र ताव
 रक्तस्ा्व झालेलया वयक्तीस आराम ्वािेल अशा पद्धतीने बस्वा 

अथ्वा झोप्वा. रक्तस्ा्व होिारा अ्वय्व दयाचया सतरापेक्षा उंि ठे्वून 
जखम पाणयाने स्वचछ करा्वी.

 ः र ताव
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 ः उ मता ता्तावर उ ताय

 ताजणहे व णहे

 वकरक  ताज यतास
l जखम झालेला भाग पाणयाने 

धु्वा चकं्वा पाणयात बुड्वून
ठे्वा.

l चपणयास पािी द्ा.
l चनजिंतुक पाणयाचया द्ा्विात

कपडा चभज्वा ्व जखम हलकया
हाताने पुसून घया.

l तेलकि मलम ला्वू नका.
l जखमा	कोरड्ा ड्ेचसंगने 

झाका.

यं ीर ताज यतास
l मानचसक आधार द्ा.
l चनजिंतुक कापडाने भाजलेला भाग

झाका.
l दाचगने, बूि काढून ठे्वा.
l त्विे्वर आलेले फोड फोडू नका.
l तेलकि मलम ला्वू नका.
l कपडे चिकिले असलयास ते 

काढणयािा प्रयतन करू नका.
l शुद्धीत असलयास चपणयास पािी

द्ा. िहा, काॅफी, उततेजक पेये 
देऊ नका.

l तातडीने ्वैद्कीय मदत घया.

 उ मता ता्

 
 उषमारात हा प्रखर  उनहामधये जासत ्वेळ काम केलयाने, 

शरीरातील पाणयािे ्व क्षारांिे प्रमाि अतयंत कमी झालयाने
होतो.
असहे झता यतास
l रु्िास सा्वलीत, थंड चठकािी नया.
l शरीर थंड पाणयाने पुसा.
l माने्वर थंड पाणयाने चभज्वलेले कापड ठे्वा.
l चपणयास भरपूर पािी, सरबतासारखी पेये द्ा.
l उलिी झाली असलयास अथ्वा अशक्तपिा आला असेल,

तर मान एका बाजूस करून उतािे झोप्वा.
l तातडीने ्वैद्कीय मदत घया चकं्वा द्वाखानयात हल्वा.

 स ्दयंश
सापांचया ज्वळपास  जाती आहेत, मात्र तयांतील फक्त नाग, मणयार, फुरसे, रोिस, समुद्सप्घ या 

थोड्ाि सापांचया जाती च्वषारी आहेत. महिून सग ाि सप्घदंशात प्रािहानी होत नाही परंतु भीतीमुळे ती  
मानचसक ध ा बसतो ्व काळजी न रेतलयास मनुषय दगा्वतो. साप आढळलयास तयाला लगेि न मारता  
सप्घचमत्राशी संपकक् करा. 
असहे झता यतास
l जखम पाणयाने धु्वा.  l	बाचधतास धीर द्ा.
l दंश झालेलया जखमेचया ्वरचया बाजूस कपड्ाने 

रि् ि बांधा.
l तातडीने ्वैद्कीय मदत घया.

 ः 
स ्दयंशतावर 

उ ताय

 ः ताजणहे  ताहे णहे यतायंवर उ ताय
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 क ता चतावणहे
 कुत्रा िा्वलयामुळे मािसाचया शरीरातील रक्त  

दूचषत होणयािा धोका असतो, महिून प्रथमोपिारािी 
्व ्वैद्कीय मदतीिी आ्व्शयकता असते. 

असहे झता यतास
l जखम चनजिंतुक द्ा्विाने अथ्वा पोिॅचशअम

परमँगनेिचया पाणयाने धु्वा.
l जखमे्वर कोरडे कापड ठे्वा.
l डॉकिरी इलाज करा, अँिीरेबीज इंजेकशन घया.

ण कताय वशक

l अिानक उ ्वलेली समसया महिजे आपतती होय.
l आपतती या मान्वचनचम्घत ्व चनसग्घचनचम्घत असतात.
l जागरूकता ्व तातकाळ प्रचतसाद  देिे आ्व्शयक असते.
l प्रभा्वी आपतती वय्वसथापन ्व उपाययोजनांमुळे हानी कमी करता येते.
l दक्षतेिी ्व प्रथमोपिारािी माचहती असिे प्रतयेकासाठी गरजेिे आहे.

चक ारी भूकंप ्व 
माळीि दुर्घिना 
छायाचित्र सरौजनय
लोकमत लायरिरी, 
औरंगाबाद

 तकता ीन सयं क ्दरधवनी मतायंक सतायं ता
अ. पोलीस चनयंत्रि कक्ष
आ.  अचग्शामक यंत्रिा
इ.  रु्ि्वाचहका
ई. देशपातळी्वरील एकि आपतकालीन नंबर

  ्तातकता  कताय उ ताय करता
अ. कुत्रा िा्वला ..........................
आ. खरििले / रक्तस्ा्व....................
इ. भाजिे / पोळिे.........................
ई. सप्घदंश.................................
उ. उषमारात..............................

  असहे कता ्हे 

े 

अ. महापूर
आ. जंगलांना आग
इ. इमारत कोसळिे / दरडी कोसळि
ई. ्वादळ
उ. भूकंप

  ता ी  नतायंची ्म यता शब्दतायं् उत्रहे व हता
अ. आपतती महिजे काय
अा.  आपतत िे प्रकार कोिते
इ.  आपतती वय्वसथापन महिजे काय
ई.  आपतती वय्वसथापनािे मुखय रिक कोिते

  स वम  कसहे कताम कर्ता्
 म चतार हे ी् क णक ण्हे सतावहतय अस्हे  

तयताची मतावह्ी यता
  मतानववनवम् व वनस वनवम् त्ी वनवतार यता  

सता ी ् ही उ ताय सचवता  

त्ी उ तायय जनता त्ी उ तायय जनता
आग भूकंप
इमारत 
कोसळिे

महापूर

अपरात ्वादळ
पूर तसुनामी 
युद्धे दुषकाळ

बाँबसफोि दरड 
कोसळिे 

उ म 
l तुमचया शाळेत आपतती वय्वसथापनासंदभा्घत

करायचया उपाययोजनांिी माचहती तयार
करा.

l आपतती वय्वसथापनासंदभा्घतील चभतती
पत्रके, जाचहरात, फलक तयार करा.

l संकिाचया ्वेळी मदतीस येिारे समाजातील

सवताधयताय

रिक कोिते तयांिी माचहती चमळ्वा. फोन
नंबर, पतता इतयादी.               lll
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उ ण्ता वण अवस तायं्र 
अ्वसथांतर हा पदाथा्घतील उषितेिा पररिाम आहे हे 

तुमही चशकला आहात. उषिता चमळाली, की सथायंूिे 
द््वात तर द््वािे ्वायूत रूपांतर होते. तसेि पदाथ्घ थंड होत 
गेला महिजे तयातील उषिता कमी झाली, की ्वायूिे 
द््वात तर द््वािे सथायूत रूपांतर होते. 

्ता मतान व ्ता मता ी
पदाथा्घला उषिता चमळाली, की तो गरम 

होतो महिजेि तापतो. पािी चकती तापले 
आहे यािा अंदाज रेणयासाठी आपि तयात 
बोि चकं्वा हात बुड्वतो, परंतु अशा मोजमापात 
अिूकता नसते, तसेि पदाथ्घ तापलेला असला 
तर हाताला ििका लागून इजा होऊ शकते.

तापमान मोजणयासाठी तापमापी 
्वापरतात. तापमान मोजणयासाठी अंश 
सेवलसअस (0 ) हे एकक ्वापरतात. 
्वेग्वेग ा प्रकारचया तापमापी आपलयाला 
पाहायला चमळतात. सधया चडचजिल 
तापमापीिा ्वापर मो ा प्रमािा्वर केला जात 
आहे.

म्द् ्दहे स तायू व वतायू

उ्दताहरण

कतार

कतारमतान

लाेखंडािा तुकडा

स्वतःिा आकार असतो. 
कसेही ठे्वले तरी आकार
कायम राहतो. 

ठराच्वक आकारमान असते. 
साखर, ्वाळू असे सथायू 
सपाि पृष्ठभागा्वर 
ओतलयास तयांिा ढीग तयार 
होतो.

पािी, वसपररि, तेल 

स्वतःिा आकार नसतो. भांड्ािा 
आकार रेतात. 

ठराच्वक आकारमान असते. भांड्ातील 
ठराच्वक जागा वयापतात. सपाि 
पृष्ठभागा्वर ओतले तर पसरतात. 
उताराचया चदशेने ्वाहतात.

ह्वा 

स्वतःिा आकार नसतो.
उपलबध असलेली स्व्घ जागा 
वयापतात. 

ठराच्वक आकारमान नसते. 
भांड्ात बंचदसत ्वायू्वरील दाब 
कमी-जासत केलयास तयािे 
आकारमान कमी-जासत होते.

पाणयाने भरलेले भांडे शेगडी्वर 
ठे्वलया्वर लगेि पाणयािी ्वाफ होते 
का  ते पािी फ्रीजमधये ठे्वलया्वर 
लगेि तयािा बफक् बनतो का  

पदाथा्घला काही च्वचशष् प्रमािात 
उषिता चदली चकं्वा तयातील काही 
च्वचशष् उषिता काढून रेतली तर 
तयािे अ्वसथांतर होते. पदाथा्घला 
उषिता चदलया्वर तो चकती गरम होतो 
चकं्वा तयािी उषिता काढून रेतलया्वर 
तो चकती थंड होतो या्वर अ्वसथांतर 
अ्वलंबून असते. 

पदाथ्घ चकती गरम चकं्वा थंड आहे 
हे कसे समजते

अवस तायंम ी  ्द

उषिता चदली        उषिता चदली
  सथायू  द््व ू ्वाय 

   थंड केले          थंड केले 

 ः ्ता मता ी

सतायं ता ता  

तारता



प्रयोगशाळेतील एक तापमापी घया. तयाचया खालचया 
िोकाकडील फु्यात पारा भरलेला असतो. हा पारा फु्या्वरील 
नळीत काही अंतरापयिंत िढलेला चदसेल. पाऱयाचया सतंभाशेजारी 
अंशांकन केलेले चदसेल. पाऱयाचया पातळीशेजारील संखया ्वािा. 
या्वरून फु्याभो्वतालचया ह्वेिे तापमान समजेल.

आता तापमापीिा फुगा पाणयात पूि्घपिे बुडेल, अशा पद्धतीने 
तापमापी धरा आचि पाणयािे तापमान नोंद्वा. हीि कृती एका 
भांड्ात थोडे गरम पािी आचि दुसऱया भांड्ात थंड पािी चकं्वा 
बफक् रेऊन करा. दोनही तापमानांिी नोंद करा.

उतक न
पाणयािे सतत बाषपीभ्वन होत असते. फरशी्वर सांडलेले 

पािी हळूहळू आपोआप ्वाळते हे आपलयाला माहीत आहे. 
बाषपीभ्वन पाणयाचया पृष्ठभागा्वरून होते. मग पािी उकळत े
तेवहा काय होते  पािी जसजसे गरम होते, तसतसे तयािे तापमान 
्वाढते अाचि बाषपीभ्वन अचधकाचधक जलद गतीने होऊ लागते. 

शेगडी्वर ठे्वलेलया पाणयाने उषितेिी एक पातळी गाठली, 
की पातेलयातील स्व्घ भागांतून पाणयािे बाषपीभ्वन होऊ लागते; 
महिून ्वाफेिे बुडबुडे भराभर पृष्ठभागापयिंत येताना चदसतात अाचि 
ती ्वाफ ह्वेत चमसळते. यालाि ता यताचहे उक णहे चकं्वा उतक न 
महितात. शुद्ध पाणयािे समुद्सपािीला उतकलन C 
तापमानाला होते. हा पाणयािा उतक नतायंक होय. पाणयािी ्वाफ 
थंड झाली, तर एका तापमानाला ्वाफेिे पुनहा पािी होते. या 
चरियेला सयं नन महितात. ्वाफेिे संरननही  लाि होते, 
महिजे पाणयािा उतकलनांक ्व संरनन चबंदू हा एकि आहे.

कताही उ्दताहरणहे ्ता मतान समतारहे

उकळते पािी  C
गोठिारे पािी  C
ह्वा (चह्वा ात रात्रीचया ्वेळी)  < C
ह्वा (उनहा ात भर दुपारी) > C
फ्रीजमधील तापमान < C
फ्रीजरमधील तापमान < - C
शरीरािे तापमान  सुमारे C

 ः ्ता मतानताची न ्द करणहे

 ः उतक न

्ता मता ी

नर

उक ्हे 
ताणी

्ता मता ी

य  कर्तानता 
यतायची कता जी

C 

C 

C 

क न ता यता
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ण
फ्रीजमधये चकं्वा बफा्घ्वर ठे्वलेले पािी थंड होत जाते 

महिजे तयािे तापमान कमी कमी होते. एका ठराच्वक 
तापमाना्वर पािी आिखी थंड न होता तयािा बफक् बनू 
लागतो महिजेि ते गोठू लागते. जया तापमाना्वर हे रडते 
तयाला पाणयािा ण व यं्द महितात. 

पदाथा्घिे तापमान  हून कमी होऊ शकते. 
उदाहरिाथ्घ, फ्रीजचया फ्रीजरमधील ह्वेिे तापमान सुमारे 
-  असते.  पेक्षा कमी तापमान असलयास ते
उिे अंश सेवलसअसमधये सांगतात.

बफा्घला उषिता चमळाली की तो च्वतळू लागतो, 
महिजे तयािे  पुनहा द््वात रूपांतर होते. याला वव यन 
महितात. बफा्घिे च्वलयनही  ला होते महिजे पाणयािा 
गोठि चबंदू ्व च्वलय चबंदू हे एकि आहेत.

 प्रतयेक पदाथा्घिा च्वचशष् उतकलन चबंदू असतो तोि 
तयािा संरनन चबंदूही असतो. प्रतयेक पदाथा्घिा च्वचशष् 
गोठि चबंदू असतो तोि तयािा च्वलय चबंदूही असतो. 

अवस तायं्रताचहे वववव  उ य
.  पॅराचफन ्वॅकस (मेि) च्वतळ्वून मेिबत्या बन्वतात.
.  गोठ्वलेला काब्घन डायॉकसाइड (शुषकबफक्) आइसरिीम तयार करताना ्व त े

थंड ठे्वणयासाठी उपयोग होतो.
.  द््वरूप नायि्ोजनिा उपयोग रक्तपेशी ्व पशूंिे रेत चिक्वून ठे्वणयासाठी होतो.
.  ्वाळू च्वतळ्वून काि बन्वली जाते. 
.  सोने, िांदी यांचयापासून दाचगने बन्वणयासाठी हे धातू च्वतळ्वले जातात.
. अ्वजारे बन्वणयासाठी लोखंड च्वतळ्वा्वे लागते.

उतकलन              च्वलयन

  संरनन                 गोठि

पदाथा्घला उषिता चमळत असताना

्वायू               द््व              सथायू

पदाथा्घतील उषिता कमी होत असताना

एका िंिुपात्रात थोडे पािी घया. तयात एक तापमापी ठे्वा. आता
िंिुपात्राला वसपररिचया चदवयाने उषिता द्ा. पाणयािा उतकलन चबंदू चकती 

तापमानास आहे यािी नोंद करा. आता या पाणयात थोडे मीठ चकं्वा साखर िाकून पुनहा उतकलन चबंदू कोिता 
आहे ते पहा. या्वरून कोिता चनषकष्घ काढाल

जरता क चता वता

खालील तकतयात काही पदाथािंिे 
उतकलन ्व गोठि चबंदू चदले आहेत. 
तया्वरून हे पदाथ्घ सथायू, द््व ्व ्वायू 
यांपैकी कक्ष तापमानास कोितया 
अ्वसथेत राहत असतील ते सांगा.

्दता ण व यं्द 
अयं्दताजहे

उतक न व यं्द 
अयं्दताजहे

मेिबतती
प्ॅवसिक
लोह

C
> C

C

C
C

C

 पदाथ्घ गरम होताना जया तापमानाला तयािे 
उतकलन होते, तयाि तापमानाला तयािे थंड 
होताना संरनन होते. पदाथ्घ थंड होताना जया 
तापमानाला गोठतो, तयाि तापमानाला तो गरम 
होताना  च्वतळतो.

क न ता यता
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असे का होते
सयं वन

उषिता चमळालया्वर आयोडीनिे सथायू 
रूप खडे च्वतळत नाहीत, तर तयांिे थेि ्वायूत 
रूपांतर होते. आयोडीन ्वायूिे कि नरसा ाचया 
पृष्ठभागा्वर आदळले, की ते पुनहा थंड होतात 
आचि सथायूरूपात कािेला चिकिून राहतात 
महिजे उषिता चमळून सथायूरूप आयोडीनिे द््व 
न होता थेि ्वायू अ्वसथेत अ्वसथांतर होते. 

सथायूरूप पदाथा्घिे द््व न होता थेि ्वायू 
अ्वसथेत रूपांतर होिे या अ्वसथांतराला 
सयं वन महितात.

जरता क चता वता

कापराचया ्वड्ा असलेली डबी उरडली की लगेि कापरािा ्वास येतो. असे का होते

ः सयं वन

एका बशीत थोडी ्वाळू घया. तयात काही आयोडीनिे खडे ठे्वा. बशी बन्घर्वर 
ठे्वा अाचि चतचया्वर एक कािेिे नरसाळे उपडे ठे्वा. तयािे ्वरील तोंड कापसाचया

ः वववव  ्दता  व वस्ूयंची 

हे तुमही कसे ओळखाल
l पाणयािा ्लास ः प्ॅवसिकिा, सिीलिा की

कािेिा
l सळई ः लोखंडी की ॲलयुचमचनअमिी
l खोलीिे दार ः लाकडी की कािेिे
l पांढरी पूड ः चमठािी की खडूिी 

्वरील प्र्शनांिी उततरे देणयासाठी तुमही तया 
पदाथािंिे च्वच्वध गुिधम्घ लक्षात रेतले, उदाहरिाथ्घ 
तयािी पारदश्घकता, कठीिपिा, जडपिा, ठराच्वक 
रंग, तयाचयापासून चनरिारा आ्वाज, पाणयामधये 
च्वररळिे इतयादी. या गुिधमािंचया अ यासाने 
आपलयाला च्वच्वध पदाथ्घ ओळखता येतात ्व 
तयांचया गुिधमािंप्रमािे ते आपलयाला ्वापरता येतात. 
पदाथािंचया या गुिधमािंिी सच्वसतर माचहती रेऊ.

कता सताचता ता

नरसता हे

नर

य ीनचहे 
कण

य शता हे् तय  
य  क यतावर 

व्दसणतारहे य ीनचहे 
कण 

क न ता यता

बो ाने बंद करा. वसपररि चद्वा चकं्वा बन्घर पेि्वा आचि आयोडीनला काही ्वेळ उषिता द्ा. उषिता 
चमळालयाने आयोडीनिे काय होते तयािे चनरीक्षि करा.
काय चदसते

सतायं ता ता  
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   ता ी  र हे्दताचहे कता जी ूवक वताचन करता   
तयता् यता ्दता ताचता उ हे  हे ता हहे कसता् 
तयतायं यता हे  स तायू  व  वतायू यतायं क  य य यताय 
व हता

  सूय्घप्रकाश असलेलया चद्वशी पाकक्मधये ररया आचि 
गागती िेंडू (     ) बरोबर खेळत आहेत. गागतीला 
तहान लागली महिून ररयाने चतचयासाठी नारळपािी 
(  ) आिले. ते्व ात ्वारा (     ) ्वाहू लागला 
आचि पाऊस (     ) देखील पडू लागला. तया 
पिकन ररात (         ) आलया. आपले कपडे 
(  ) बदलले अाचि आईने तयांना एक-एक कप 
(     ) गरम दूध (     ) पयायला चदले.

 चचता करता
 अ. ररया चतचयाज्वळ असलेलया पाणयाचया 

बािलीतून थोडे पािी दुसऱया बािलीमधये 
अोतते. तयामुळे पाणयाचया आकारात काही 
बदल होईल का

आ. हलीमा एक लहान ्वाळूिा खडा जचमनी्वरून 
उिलून पाणयाने भरलेलया चडशमधये िाकते, 
तर तया खड्ािा आकार बदलेल का  

 ी  ्दता ताचहे ण म नमू्द करता  

ताणी  कताच   यं ी ता  सता र  
मी  ी  क सता  मता्ी  हेन  शता  सता ण  

 सयं वन हणजहे कताय ्हे सतायं ून ्दनयंव्दन जीवनता्ी  
सयं वनशी  ्दता ताची नतावहे व हता

 कशता तासून नव्ता् ्हे सकतारण व हता
 अ. ऊस तोडणयािा कोयता
आ. ररा्वर लागिारे पत्रे
इ.  सरिू ड्ायवहर
ई.  प ड
उ. च्वजेचया तारा
ऊ. दाचगने
ए. पातेले

 असहे क हे ्र कताय ह  वण कता
 अ. वखळे प्ॅवसिकिे बन्वले
आ. रंिा लाकडािी बन्वली
इ.  प डला रबर बस्वले नाही
ई.  िाकू लाकडािा तयार केला
उ. कुऱहाड रबरािी बन्वली

 मी क ण
 अ. तुमिा ताप मोजतो, तापमापीत असतो.
आ. माझयाचश्वाय गरम नाही, थंड नाही.
इ.  नाही मला आकार
ई.  पाणयात च्वररळतो, रॉकेलमधये च्वररळत 

नाही.

 असहे कता झता हे
अ. चह्वा ात खोबऱयािे तेल र  झाले.
आ.  प्ेिमधये उरड्ा्वर ठे्वलेले रॉकेल नाहीसे 

झाले.
इ. एका कोपऱयात ला्वलेलया अगरबततीिा 

्वास दुसऱया कोपऱयात आला.
ई.

उ म ः

l मेिािे मोठमोठे पुतळे कसे तयार करतात
याच्वषयी माचहती चमळ्वा.

l दाचगने तयार करिाऱया दुकानाला भेि द्ा
्व ते कसे तयार करतात यािी माचहती
चमळ्वा.

सवताधयताय
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कता ्द 
ग्वत, लाकूड, चिंधया तसेि रद् दी कागद अशा पदाथािंिे 

सेलयुलोज धागे एकमेकांत गुंतलयाने तयांिे जाळे तयार होऊन 
बनलेला पदाथ्घ महिजे कागद होय.  हे धागे सेलयुलोज धागे महिून 
ओळखले जातात.
कता ्द कसता ्यतार ह ्

कागद बन्वणयासाठी पाइनसारखया सूचिपिती ्वृक्षांिा उपयोग 
होतो. या ्वृक्षांचया लाकडांचया डकयांिी साल काढून तयांिे 
बारीक तुकडे करतात. हे तुकडे अाचि च्वचशष् रसायने यांिे चमश्रि 
बराि काळ चभजत ठे्वले जाते. तयामुळे तयांिा लगदा तयार होतो. 
रसायनांिी चरिया झालया्वर लाकडाचया लगद्ातील तंतमुय पदाथ्घ 
्वेगळे होतात. तयांमधये काही रंगद्वये चमसळली जातात ्व रोलस्घमधून 
लािलेला लगदा पुढे येऊन कोरडा झालया्वर कागदाचया रूपात 
गुंडाळला जातो. कागद आचि झाडे यांिा खूप ज्वळिा संबंध 
आहे, महिून झाडे ्वाि्वणयासाठी कागद ्वाि्विे गरजेिे आहे. 

ता् यता
.  ्वहीिे कोरे कागद फाडू नका. जुनया

्वह्ा कोऱया कागदांसकि र ीमधये 
रालू नका.

. जाचहरात िी मागिी बाजू, पोसिाचया
पाचकिांिी आतली कोरी बाजू, 
कॅलेंडस्घिी पाठीमागिी कोरी बाजू 
यांसारखे लेखनयो्य पृष्ठभाग यांिा 
चकरकोळ नोंदी, कवहर रालिे यांसाठी 
उपयोग होऊ शकत असलयामुळे 
तयांिा पूि्घ ्वापर झालयाचश्वाय र ीत 
िाकू नका. जाळू नका.

.  चजथे चजथे शकय असेल चतथे चतथे 
पािी-पेवनसलिा ्वापर करा.

. कागद ्वेििारे, र ी रेिारे हे 
नकळतपिे साधनसंपततीिा सुयो्य 
पुन्वा्घपर करणयासाठी हातभार 
ला्वतात, हे लक्षात घया ्व तयांना 
सहकाय्घ करा.

मताही् हहे कता ् हतायं ता

भारतात ्वत्घमानपत्रांसाठी कागद तयार करिारा 
पचहला कारखाना  मधये नेपानगर (मधयप्रदेश) येथे 
सथापन झाला. सोनगढ (गुजरात) येथेही कागद तयार 
होतो. महाराष््ात िंद्पूरज्वळ ब ारपूर येथे कागद 
कारखाना आहे.

कव म ता हे

श  यता
.  कागद तयार करणयािा शोध कुठे 

लागला आहे
. आपलया पा पुसतकािा कागद 

कोितया प्रकारिा आहे ्व तयािा 
अाकार काय आहे

. िलनी नोिांिा कागद कसा तयार 
केलेला असतो

. नैसचग्घकरीतया कोिकोितया पदाथािंपासून धागे 
चमळतात

. ्वसत्रे कशापासून चनमा्घि केली जातात
्वाढतया लोकसंखयेिी ्वसत्रांिी गरज भाग्वणयासाठी 

कृचत्रमरीतया धागे चनमा्घि करणयािी कलपना सुिलयानंतर 
या क्षेत्रात आतापयिंत खूप संशोधन, प्रगती  झाली आहे. 
असंखय प्रकारिे कृचत्रम धागे आता उपलबध आहेत. 
नायलॉन, डेरिॉन, िेरेचलन, िेररन, पॉचलसिर, रेयॉन अशी 
्वेग्वेगळी ना्वे तया कृचत्रम धा्यांना चमळाली आहेत.

मताही् हहे कता ् हतायं ता

रेशीम हा नैसचग्घक धागा 
रेशीम कीिकाचया कोशापासून 
चमळ्वतात. एका कोशापासून 

 मीिर ते  मीिरपयिंत 
लांबीिा धागा चमळतो. रेशमािे मो ा प्रमािा्वर 
उतपादन प्रथम िीनमधये सुरू झाले असे महितात.

रेशी

सतायं ता ता  
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नताय न 
या धा्यािा शोध नयूयॉकक् ्व लंडन येथे एकाि काळात लागला 

महिून नयूयॉकक्िे y ्व लंडनिे on ही अाद्ाक्षरे एकचत्रत करून 
तयाला ‘नायलॉन’ असे ना्व देणयात आले.नायलॉनिे धागे िमकदार, 
मजबूत, पारदशती आचि जलरोधी असतात. ्वसत्रचनचम्घती, मासेमारीिी 
जाळी आचि दोरखंड इतयादी तयार करणयासाठी हे धागे ्वापरात 
आितात.

रहेय न 
कापूस ्व लाकडािा लगदा सोचडअम हायड्ॉकसाईड 

ना्वाचया रसायनामधये च्वररळ्वून एक द्ा्वि तयार केले 
जाते. या द्ा्विापासून यंत्रांचया साहाययाने हे धागे 
चमळ्वतात. यांना मजबुती आचि िकाकी असते महिून 
तयांना ‘कृचत्रम रेशीम’ असे महितात. सूय्घचकरिांसारखे 
िमकदार या अथा्घने ‘रेयॉन’ शबद ्वापरतात.

हे न  हेरहेव न  हे रन
खचनज तेलापासून चमळिाऱया च्वच्वध हायड्ाेकाब्घन 

रिकांिा बहु्वाररक शृंखला करणयासाठी ्वापर होतो. अशा 
बहु्वाररकेिे द्ा्वि बारीक चछद्े असलेलया िाळिीतून 
दाबतात. यातून तयार होिारे धागे थंड झालया्वर तयांिा 
एक अखंड आचि लांब तंतू बनतो. या तंतूंना पीळ देऊन 
धागा बन्वतात. 

चनरचनराळी रसायने ्वापरून चनरचनरा ा गुिधमािंिे 
धागे बन्वतात. याि धा्यांना डेरिॉन, िेरेचलन, िेररन अशी 
च्वच्वध ना्वे चमळाली आहेत.

पू्वतीचया काळी नैसचग्घक धा्यांपासून बनिाऱया ज्वळ ज्वळ 
स्व्घ ्वसतू आजकाल कृचत्रम धा्यांपासून बन्वता येतात. 

नायलॉन, रेयॉन, िेरेचलन, ॲचरिचलक हे कचृत्रम धागे ्व तयांपासून 
चनमा्घि होिाऱया अनेक ्वसतू आपलया ्वापरात आहेत.

 ः कव म ता हे

 ः कव म ता यतायंचहे उ य

नवीन शब्द वशकता
. हताय कता न ः खचनज तेलांपासून चमळिारा 

रिक.
. वता रक शयं ता ः लहान रिकांिी एकत्र 

गुंफि हो्वून तयार होिारी अखंड साखळी.
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सजी्व अन्न ्व पािी रेऊन तयांिा च्वच्वध कामांसाठी उपयोग करतात.
l ऊजा्घ चमळ्विे  l	शरीरािी ्वाढ होिे
l शरीराचया दैनंचदन चरिया पार पाडिे  l	आजारांिा प्रचतकार करिे.

क् वहे वण अ ्दता  
कबबोदके, वसन्ध पदाथ्घ, प्रचथने, जी्वनसत््वे, खचनजे आचि तंतुमय 

पदाथ्घ हे आपलया अन्नातील पोषकतत््वांिे मुखय प्रकार आहेत. आपि 
खातो तया च्वच्वध अन्नपदाथािंमधये ही पोषकतत््वे ्वेग्वेग ा प्रमािात 
असतात. तयांपैकी काह िी अचधक माचहती रेऊया.

 ः अ ्दता

 ः ्ण तानयहे

सजीवतायंनी अ  व ताणी 
हे न तयतायंचता वता  व इ्र सव 

कतामतायंसता ी वता र करणहे यता 
व यहे ता ण’ हण्ता् 
वण यता कतामतायंसता ी उ य ी 
णता यता अ कतायंनता 

क् वहे’ हण्ता्

अन्नपदाथािंिे गि कोिते  चित्रांतील अन्नपदाथािंिी ना्वे सांगा. तयांचयापासून 
कोिते मुखय अन्नरिक चमळतात  

जता्दतायी क् वहे   क ्दक 
आपली मुखय गरज ऊजरेिी असते. ती 

कबबोदकांमुळे भागते. तयामुळे आपलया आहारात 
भात, पो ा, भाकरी अशा पदाथािंिा प्रामुखयाने 
समा्वेश असतो, महिून जासत प्रमािात कबबोदके 
देिारी तृिधानये आपलया अन्नातील प्रमुख रिक 
अाहेत. 

 ः सन  ्दता

सन  ्दता  
तेल, तूप, लोिी अशा वसन्ध पदाथािंपासूनही आपली ऊजरेिी 

गरज थोड्ा प्रमािात भागते. 
आपि खा ेलया अन्नपदाथािंपासून आपलयाला उषितेचया 

स्वरूपात ऊजा्घ चमळते. उषिता मोजणयासाठी ‘चकलोकॅलरी’ या 
एककािा उपयोग होतो, महिून अन्नपदाथािंपासून चमळिाऱया 
ऊजरेसाठीही चकलोकॅलरी हे एकक ्वापरले जाते. 

्वाढतया ्वयातील मुला-मुल ना रोज साधारिपिे -  
चकलोकॅलरी ऊजा्घ अन्नातून चमळणयािी गरज असते. 

 ण वण हतार

हे वता



व नहे
्वाढीसाठी, शरीरािी होिारी झीज 

भरून काढणयासाठी ्व इतर 
जी्वनचरियांसाठी आ्व्शयक असलेली 
प्रचथने, कडधानये, दूध ्व दु्धजनय 
पदाथ्घ तसेि मांस, अंडी अशा 
अन्नपदाथािंपासून चमळतात. 

वनज उ य ् अ तावजनय ववकतार
लोह शरीराचया स्व्घ भागांपयिंत 

ऑवकसजनिे ्वहन करिे.
मांस, पालक, सफरिंद, मनुका ॲचनचमया (पांडुरोग) ः 

सतत थक्वा ्वाििे.
कॅवलशअम ्व 
फॉसफरस

दात, हाडे मजबूत करिे. दूध, दु्धजनय पदाथ्घ, चहरवया
पालेभाजया, मांस

दात खराब होिे, हाडे चठसूळ ्व 
कमकु्वत होिे.

आयोडीन ्वाढीिे चनयंत्रि, शरीरात 
होिाऱया रासायचनक चरिया 
गचतमान करिे.

मनुका, बीनस, मासे, मीठ,
समुद्ातून चमळिारे अन्नपदाथ्घ

गलगंड

सोचडअम ्व 
पाेिॅचशअम

शरीरातील पाणयािे संतुलन 
राखिे, िेतासंसथा ्व 
सनायूंचया चरिया िालू ठे्विे.

मीठ, िीज
पालेभाजया, फळे, डाळी

सनायूंिी अकाय्घक्षमता

वनजहे व जीवनस वहे
रोगप्रचतकार ्व शरीराचया इतर जी्वना्व्शयक चरियांसाठी खचनजे, जी्वनसत््वे आचि तंतुमय पदाथ्घ यांिी 

आ्व्शयकता असते. ते आपलयाला प्रामुखयाने भाजया ्व फळांपासून चमळतात. 
खचनजे ्व जी्वनसत््वे यांिी आपलयाला अलप प्रमािात गरज असते, परंतु तयांचया कमतरतेमुळे आरो्या्वर 

गंभीर पररिाम होऊ शकतात. तयाच्वषयी अचधक माचहती रेऊया.
शरीराला अनेक असेेंद्ीय पदाथािंिी गरज असते. तयांना वनजहे महितात. खालील तकतयात अन्नातून 

चमळिाऱया काही खचनजांिी उदाहरिे चदली आहेत. तयािबरोबर या खचनजांिे काय्घ, तयांिे अन्नातील स्ोत,  
तसेि शरीरात तयांिी कमतरता चनमा्घि झालयास कोिते आजार होऊ शकतात याच्वषयीिी माचहती खालील 
तकतयातून रेऊया.

ज वव तावय जीवनस वहे  ‘B’ ्व ‘C’ 
जी्वनसत््वे पाणयात च्वररळतात महिजे ती जल-
च्वद्ावय आहेत. ती लर्वी, राम यांतील पाणयाबरोबर 
शरीराबाहेर िाकली जातात. महिून तयांिा सतत 
पुर्वठा होिे गरजेिे असते. , , , ,  ्व 

 हे जी्वनसत््वािे महत््वािे प्रकार आहेत.

ज अवव तावय जीवनस वहे ः ही जी्वनसत््वे
पाणयात च्वररळत नाहीत. ती वसन्ध पदाथािंत 
महिजेि शरीरातील ‘मेदात’ च्वररळतात. तयांिा 
शरीरात साठा होतो. , , ,  ही जल-अच्वद्ावय 
जी्वनसत््वे आहेत.  

जीवनस वहे

 ः व नहे
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सयं्व ् हतार कसता वम वतावता
आपलया जे्विातून आपलयाला संतुचलत आहार चमळत आहे, यािी 

खात्री करणयासाठी अन्न चपरॅचमड तयार करतात. आपि खातो तया 
अन्नपदाथािंिी च्वच्वध गिांत च्वभागिी करतात. आपलया रोजचया 
आहारात या प्रतयेक गिांतील अन्नपदाथािंिा चकती प्रमािात समा्वेश 
असा्वा, तया प्रमािात तयांना एका चपरॅचमडमधये ठराच्वक जागा देतात. 
प्रतयेक गिांतील अन्नपदाथ्घ आपि रोज चकती प्रमािात खा्वे हे आपलयाला 
तया जागेचया आकारा्वरून ठर्वता येते. 

पृष्ठ रिमांक  ्वरील चपरॅचमडप्रमािे प्रतयेक गिांतील काही 
अन्नपदाथ्घ  रोज आलिून- पालिून यो्य प्रमािात चन्वडलयास आपलयाला 
संतुचलत आहार चमळत आहे यािी खात्री करता येते.

्यं्मय ्दता
चपरॅचमडप्रमािे आपि रोजिा आहार चन्वडलयास तयांत भाजया, 

फळे, तृिधानये, कडधानये यांिा समा्वेश होतो. तयांतून तंतुमय पदाथ्घही 
पुरेशा प्रमािात चमळतात.

 ः क ण व अव् ण 

हहे नहेहमी ता् हेवता

पोषकतत््वांिी गरज 
अन्नपदाथािंतून भागलयास 
तयांिा अचधक सुलभतेने 
शरीरात उपयोग होऊ शकतो. 
तयामुळे संतुचलत आहार रेिे ्व 
पोषकतत््वांिी कमतरता 
िाळिे हाि आरो्यािा उततम 
माग्घ ठरतो.

जरता क चता वता

तुमचया आ्वडीप्रमािे एका चद्वसािा संतुचलत 
आहार तुमही चन्वडा.

आहारातून पुरेशा प्रमािात तंतुमय पदाथ्घ चमळाले नाहीत, तर काय 
त्रास होऊ शकतो  आपलया अन्नातून तंतुमय पदाथ्घ काढून िाकले जाऊ 
नये यासाठी कोिती काळजी रेतली पाचहजे

ताणी
्वरील स्व्घ पोषकतत््वांंबरोबर शरीराला पाणयािीही सतत गरज 

भासते. तयासाठी दूध, ताक, चलंबू सरबत, फळांिे रस आचि भरपूर पािीही 
पया्वे. 
क ण

शरीरासाठी आ्व्शयक असिारी स्व्घ  पोषकतत््वे यो्य तया प्रमािात 
आहारातून न चमळिे याला क ण’ महितात. पुरेसे अन्न न चमळालयाने  
चकं्वा आहार असंतुचलत असलयामुळे कुपोषि होते. गरजेपेक्षा जासत 
आहार  रेतलयाने अव् ण होते 

हहे नहेहमी ता् हेवता

हे वता
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A



इयंव यताचहे नताव कताय क ी
दय

फुपफुसे
आतडे
मेंदू

कधी कधी आपि खेळताना पडतो चकं्वा 
आपलयाला अपरात होतो, तेवहा आपलया हातािे 
चकं्वा पायािे हाड मोडते यालाि आपि अ स यं ’ 
असे महितो. अवसथ महिजे हाड.        

अवसथभंग झालेलया वयक्तीला असह् ्वेदना 
होतात ्व जया भागाला अवसथभंग झाला आहे तेथे 
लगेिि सूज येते.

 तुमचया एखाद्ा चमत्राला अपरात झाला ्व 
तयाचया पायािे हाड मोडले तर तुमही काय कराल

 ः अ स यं  झता हे यता म ताचहे वच

अपरात झालया्वर अवसथभंग झालेलया भागािी हालिाल होऊ देऊ नये, तो वसथर ठे्वा्वा ्व ्वैद्कीय 
उपिारासाठी रेऊन जा्वे. द्वाखानयात गेलयानंतर जया भागाला सूज  आलेली आहे, तया भागािी ‘क्ष-चकरि 
प्रचतमा’ ( -ray image) रेतात. क्ष-चकरि प्रचतमेिा शोध ‘रॉनिजेन’ यांनी ला्वला आहे.

मागील इयततांमधये आपि 
शरीरातील काही इंचद्यसंसथा, 
तयांिी कायरे ्व शरीरातील तयांिी 
चठकािे यांिी ओळख करून 
रेतली आहे. तया आधारे खालील 
तकतयात ररकामया जागी यो्य 
शबद चलहा.

आकृतीमधये कोिकोितया 
इंचद्यसंसथा चदसत आहेत

शरीराचया पोकळीमधये च्वच्वध इंचद्ये 
सुरचक्षत असतात. आपलया शरीराचया आतील 
स्व्घ भागांिे संरक्षि करिारे मान्वी सांगाडा हे 
एक संरक्षक क्वि आहे.

 ः  इयंव यसयंस ता व मतानवी सतायं ता ता

ी अ स सयंस ता व तवचता

सतायं ता ता  

हे वता
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िला, आपि आपली हाडे ओळखूया.
.  तुमचया पाठी्वर तसेि तुमचया चमत्राचया

पाठी्वर मधयभागी हात चफर्वा.
.  तुमचया छाती्वर हात ठे्वून जाि्विाऱया कठीि 

भागास काय महितात
.  कठीि उंि्विे जाि्वतात का  तयांना काय 

महितात
.  पाठ ्व छाती यांतील हाडांचया आकारांमधये 

काय फरक जाि्वतो

क्ष-चकरि प्रचतमेचया आधारे हाड नेमके कोठे मोडले आहे यािी 
आपलयाला माचहती चमळते. तयामुळे यो्य उपिार करिे शकय हाेते. ः स रहे

म हे हे
हता

तास र

ता मतानवी अ स सयंस
आपलया शरीरामधये असिाऱया स्व्घ हाडांिा 

आकार एकसारखा नसतो. प्रतयेक हाड हे ्वेगळे आहे. 
स्व्घ हाडांिा चमळून एक सांगाडा तयार होतो. 
सांगाड्ामुळे शरीराला आकार प्राति होतो. 

शरीरातील स्व्घ हाडे ्व किूा्घ एकत्र चमळून 
अवसथसंसथेिी रिना होते.

हाडांिी रिना कठीि असते. हाडे ल्विीक 
नसतात. हाडांिी रिना मुखयत्वे दोन रिकांनी 
बनलेली असते. अवसथपेशी या जैच्वक असतात, तर 
कॅवलशअम  कॉबबोनेि, कॅवलशअम फाॅसफेि, खचनज, 
क्षार यांसारखया अजैच्वक पदाथािंपासून हाडे बनतात. 
कॅवलशअममुळे हाडांना मजबूतपिा येतो.

हता तायंचहे कतार
आपलया शरीरातील हाडांिे आकारानुसार 

प्रामुखयाने िार प्रकार पडतात. 
 च ी हता हे  

शरीराला चनव्शित आकार देऊन आधार देिाऱया तसेि शरीराचया आतील नाजूक इंचद्यांिे रक्षि 
करिाऱया संसथेला अवसथसंसथा महितात.

 हतान हता हे 

 अवनयवम् हता हे 

 तायं  हता हे

क न ता यता
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एखादी ्वसतू चकं्वा पदाथ्घ गरम, थंड, खडबडीत चकं्वा गुळगुळीत आहे, यािी 
जािी्व तुमहांला कोितया अ्वय्वामुळे होते

तवचता 
त्विा ही स्व्घ सजी्वांचया शरीरािा एक 

महत््वािा ्व मोठा अ्वय्व आहे. त्विे्वर केस 
असतात तर पायांचया ्व हातांचया बोिांचया 
िोका्वरील त्विे्वर नखे असतात. त्विा या 
अ्वय्वामुळे आपलयाला सपशा्घिी जािी्व होते. 
त्विा हे आपलया शरीरािे महत््वािे ज्ानेंचद्य आहे.

शरीरता यता ता  वरणता ता तवचता हण्ता्

तवचहेची कताय ः
.  शरीराचया अंतरंगािे - जसे, सनायू, हाडे, 

इंचद्यसंसथा इतयाद िे रक्षि करिे.
.  शरररातील आद््घता राखून ठे्वणयास मदत करिे.
.  ‘ड’ जी्वनसत््वािी चनचम्घती करिे.
. शरीरातील राम बाहेर िाकून शरीरातील 

तापमाना्वर चनयंत्रि ठे्विे.
. उषिता, थंडी यांपासून संरक्षि करिे.
.  त्विा सपशचद्य महिून काय्घ करते.

 उनहात िाललयामुळे अथ्वा उनहात खेळलयामुळे 
काय होते

उनहातून िालून आलो अथ्वा खेळत राचहलो 
तर आपि थकतो, पि तयाि ्वेळी आपली त्विा 
ओलसर झालेली चदसते. यालाि ताम’ महितात. 
आपलया त्विेमधये राम तयार करिाऱया ग्रंथी 
असतात, तयांना म यं ी महितात.

 आपि उनहात खेळलो चकं्वा इतर कारिाने 
शरीराला श्रम झाले, की शरीरािे तापमान ्वाढते तेवहा 
रामािी चनचम्घती होते ्व आपलया शरीरािे तापमान 
कमी होणयास मदत होते. आपलया शरीरािे तापमान 
नेहमी  सेवलसअसचया ज्वळपास कायम राहते.

 ः तवचहेची रचनता 

तवचहेची रचनता ः
मान्वी त्विा ही मुखयत्वे दोन थरांिी बनलेली 

असते. स्वािंत ्वरचया थराला ता तवचता  महितात, 
तर तयाखाली थराला अयं्तवचता महितात. तयाखाली  
रक्त्वाचहनया ्व मजजातंतूिे जाळे असते. तयाचया 
खाली उपत्विीय थर असतो. तो शरीरािे तापमान 
चनयंचत्रत करणयािे काम करतो. बाह्त्विेिे ्वेग्वेगळे 
थर असतात.  

ता तवचता

अयं्सतवचता

महे वनन
त्विेचया थरामधील पेशीत मेलॅचनन ना्वािे 

रंगद्वय असते.  मेलॅचनन त्विेतील च्वचशष् 
ग्रंथीत तयार होते. मेलॅचननचया प्रमािा्वरून 
त्विेिा गोरेपिा-काळेपिा ठरतो. 
्वाता्वरिा्वरही त्विेिा रंग अ्वलंबून असतो. 
मेलॅचनन त्विेिे ्व आतील भागांिे अचतचनल 
चकरिांपासून संरक्षि करते. 

जरता क चता वता

.  कोितया रंगाचया त्विेमुळे सूय्घचकरिांपासून 
अचधक संरक्षि होईल  

. राम आलयाने शरीरािे तापमान कमी का होते

उ तववचय र

हे वता

सतायं ता ता  
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 रकता यता जता ी य य शब्द रता
े अ. जया चठकािी दोन चकं्वा दोनपेक्षा जासत हाड

जोडलेली असतात, तया जाेडिीला........... 
महितात.

आ. बाह्त्विेचया थरांमधील पेश त............ 
ना्वािे रंगद्वय असते.

इ. मान्वी त्विेिे ............ ्व ........ हे 
दोन थर आहेत.

ई. मान्वी अवसथसंसथा .......... भागात 
च्वभागली जाते.

 सतायं ता मी क णताशी ज ी तावू

   ’ 
अ. गुडरा
ब. मनगि

        अ’  
. उखळीिा सांधा   
. चबजाचगरीिा सांधा 
. सरकता सांधा क. खांदा

 चूक क  र र ् हे व हता  जर वता य चक चहे असहे  

े 

्र ्द स् क न व हता
अ. हाडांिी रिना मऊ / मृदू असते.
ब. मान्वी अवसथसंसथा शरीरातील आंतरेंचद्यांि

रक्षि करते.

 यताहे य तयता व कताणी  अशी ूण करता
अ. शरीराला आकार देिारी संसथा महिजे...

उतसज्घन संसथा 	्श्वसन संसथा
अवसथसंसथा 	रक्ताचभसरि संसथा

ब. पायांिी ्व हातांिी बोिे यांत ........ प्रकारिा 
सांधा असतो.
चबजाचगरीिा सांधा  उखळीिा सांधा
अिल सांधा 	सरकता सांधा

 ता ी  नतायंची उत्रहे ्म यता शब्दतायं् व हता
अ. तुमचया शरीरातील त्विा कोिकोिती कायरे 

करते
आ.  तुमचया शरीरािी हाडे मजबूत ्व चनरोगी 

राहणयासाठी तुमही काय काय कराल
इ.  मान्वी अवसथसंसथेिी कायरे कोिती
ई.  आपलया शरीरािी हाडे मोडणयािी कारिे 

सांगा. 
उ. हाडांिे प्रकार चकती ्व कोिते

 कताय ह  ्हे सतायं ता
अ. जर अापलया शरीरामधये हाडांिे सांधे नसले, 

तर
आ. आपलया त्विेमधये ‘मेलॅचनन’ ना्वािे 

रंगद्वयि नसले, तर
इ. आपलया शरीरातील मिकयाचया  

हाडांचया साखळी ्वजी फक्त एकि सलग 
हाड असते, तर

 क्ी कता ता
अ. सांधयांिे च्वच्वध प्रकार
आ. त्विेिी रिना 

उ म ः
l मान्वी अवसथसंसथेचया च्वच्वध भागांिी

चित्रे गोळा करा ्व एका िाि्घ पेपर्वर
चिकि्वा आचि तया प्रतयेकािी कायरे चलहा.

l च्वच्वध प्रािी ्व पक्षी यांचया अवसथसंसथेिी
चित्रे, कात्रिे जमा करा ्व तयांमधील फरक
जािून घया.

सवताधयताय

lll
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 ः रहे ीय ् ची ् नता

् नता करता
संिलन करिाऱया सैचनकांिी गती आचि रसरगुंडी्वरून रसरिाऱया मुलीिी गती यांिी तुलना करा.

संिलन करिाऱया प्रतयेक सैचनकािी 
गती सतत एकसारखी असते. तयात थोडाही 
फरक चदसत नाही, परंतु रसरगुंडी्वरून 
रसरिाऱया मुलीिी गती मात्र एकसारखी 
चदसून येत नाही. मुलगी रसरगुंडी्वरून ्वेगाने 
खाली येते कारि चतिी गती सतत ्वाढत 
जाते.

सैचनकांचया संिलनािी गती ही ‘रेषीय 
एकसमान गती’ आहे. कारि गतीमधये 
कोितयाही प्रकारिा बदल चदसून येत नाही. 
रसरगुंडी्वरून रसरिाऱया मुलीिी गती 
‘रेषीय असमान गती’ आहे असे चदसून येते.

रेषीय गतीिे दोन प्रमुख प्रकार आहेत. 

 नकरहे ीय ्ी ः एका सरळ रेषेत न जािाऱया ्वसतूचया गतीस नकरहे ीय ्ी’ महितात. या गतीिे खालील 
प्रकार आहेत.

रहे ीय कसमतान ्ी
एकक काला्वधीत एका सरळ रेषेत जािाऱया 

्वसतूने पार केलेले अंतर जेवहा सतत सारखेि असते 
तेवहा तया गतीला रेषीय एकसमान गती असे महितात. 

रहे ीय असमतान ्ी
एकक काला्वधीत एका सरळ रेषेत जािाऱया

्वसतूने पार केलेले अंतर जेवहा सतत बदलते तेवहा
तया गतीस रेषीय असमान गती असे महितात. 

     तुमही जेवहा झोपा ा्वर झोका रेता तेवहा 
झोपा ािी हालिाल कशी होते  

झोपाळा नेहमी एका िोकाकडून दुसऱया 
िोकाकडे परत येतो. तयाला एका फेरीसाठी 
साधारिपिे सारखाि ्वेळ लागतो.झोपा ाचया या 
हेलकावयाला यं्द व ् ्ी महितात. तयािप्रमािे 
रड्ाळािा चफरिारा लंबक, पक्यांचया पंखांिी 
हालिाल, चश्वियंत्र िालू असताना सुईिी हालिाल, 
ढोल चकं्वा तबलयािा कंप पा्विारा पडदा हीदेखील 
आंदोचलत  गतीिी उदाहरिे आहेत. 

 ः यं्द व ् ्ी

सतायं ता ता  
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जरता क चता वता

कॅरम खेळताना कॅरम बोड्घ्वर पा्वडर का 
िाकली जाते

 ः ण 

 ः स व्क वव ् 

 स व्क वव ् 
. कागदािे बारीक कपिे िेबला्वर पसरा. थमबोकोलिा तुकडा चकं्वा 

फुग्वलेला फुगा रेशमी कापडा्वर रासून या कपट्यांज्वळ आिा.
. प्ॅवसिकिा कंग्वा तेल न ला्वलेलया केसां्वर रासून ही कृती पुनहा करा.
. मोरािे पीस ्वहीचया दोन कागदांत रासून ते बोिांज्वळ आिून बरा.

काय आढळून येईल 
्वरील कृतीत कागदािे कपिे, दोरा, मोरािे पीस हे हालताना चदसतात.
असे का होते  

गुळगुळीत कागदािे तसेि सँडपेपरिे दोन तुकडे रेऊन एकमेकां्वर रासून पहा .
काय लक्षात येईल

कॅरमचया सोंगिीला हळूि चििकी मारली असता 
ती कॅरम बोड्घ्वरून रसरत पुढे जाते, परंतु काही 
अंतरा्वर जाऊन थांबते. 

सपाि जचमनी्वरून ररंगळिारा िेंडू थोड्ा 
अंतरा्वर जाऊन थांबतो. असे का होते   

दोन पृष्ठभाग एकमेकां्वर रासत असताना 
तयांमधये रष्घि बल काय्घ करू लागते. ते नेहमी गतीचया 
च्वरोधात काय्घ करते.

सायकल िाल्वताना रिेक ला्वला, की थोड्ा 
अंतरा्वर जाऊन सायकल थांबते. रिेक कसा लागतो, 
कोितया भागांमधये रष्घि चनमा्घि होते

 ण  

रष्घिामुळे रबर, प्ॅवसिक, एबोनाईि यांसारखया पदाथािं्वर च्वद्ुतभार चनमा्घि होतो.
अशा च्वद्ुतभाररत पदाथािंमधये जे बल चनमा्घि होते तयाला स व्क वव ्  महितात.

गुळगुळीत पृष्ठभाग एकमेकां्वरून सहज रासता येतात कारि तयांमधये 
रष्घि बल कमी असते, तर खडबडीत पृष्ठभाग एकमेकां्वरून सहज रासता येत 
नाहीत कारि तयांमधील रष्घि बल जासत असते.

जचमनी्वरून िालताना रष्घि बलामुळेि पुढे जािे शकय होते. रष्घि 
नसेल, तर आपि पाय रसरून पडतो. उदा. तेलकि चकं्वा ओलया  फरशी्वरून 
िालताना रसरणयािी शकयता जासत असते.

चिखलात अडकलेलया मोिारीला बाहेर काढणयासाठी लाकडी फळी का 
िाकली जाते  

लाकडी फळी िाकलयान ेिाक ्व फळीमधय ेरष्घि बल चनमा्घि होत ेआचि 
चिखलातनू मोिार काढता यते.े थोडकयात, गरजेप्रमािे रष्घि बल कमी-अचधक 
करता येते.

कॅर

क न हता
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. एक पुली (कपपी) घया. ती उंि चठकािी प ी बांधा. 
पुली्वरून दोर िाकून दोरािे एक िोक तुमचया हातात पकडा ्व 
दुसऱया िोकाला दोन चकलोग्रॅम ्वजनािे एक ओझे बांधा. सुर्वातीस 
ते ओझे पुलीचया साहाययाने एक मीिर उंिीपयिंत उिला. पुनहा तेि 
ओझे पुलीचया साहाययाने िार मीिर उंिीपयिंत उिला.
कोितया ्वेळेस काय्घ अचधक होईल

सारखेि बल ्वापरले असताना जासत च्वसथापन झालेले 
काय्घ अचधक असते, महिजेि काय्घ मोजणयासाठी बल आचि 
झालेले च्वसथापन दोनह िा च्विार करा्वा लागतो.

कताय जता सयं यं
चित्रातील मुलाने  खेळणयातलया गाडीला बल ला्वलेले आहे. 

गाडीला ला्वलेलया बलामुळेि गाडीिे च्वसथापन होऊन काय्घ रडले 
आहे, महिजेि ऊजरेिे रूपांतरि बलामाफक्त काया्घत झाले आहे.

. तुमही तुमचया चमत्रांसोबत धा्वत मैदाना्वरती फेऱया मारा.
तुमही जे्व ा फेऱया माराल, ते्व ाि फेऱया तमुिे चमत्र मारू 

शकतील का
चमत्रा-चमत्रांमधील फेऱया मारणयािी क्षमता एकसारखी असेल 

का
 ः ता ी क णतारता म ता

 ः ी क ी चता वता र

तुमही मैदाना्वरती जे्व ा फेऱया माराल तयापेक्षा कमी चकं्वा जासत फेऱया तुमिे चमत्र मारतील. फेऱयांिी 
संखया सारखी असिार नाही. मैदाना्वरती कोिी दोन फेऱया मारून दमेल, कोिी तीन-िार फेऱया मारून दमेल, 
महिजेि प्रतयेकामधये फेऱया मारणयािी क्षमता एकसारखी नाही. तुमचयामधय ेजे्वढी क्षमता असेल ते्व ाि फेऱया 
तुमही मारू शकाल. कताय कर यता यता म्हे ताच जता हण्ता्

मताही् हहे कता ् हतायं ता

काय्घ आचि ऊजा्घ यांिी एकके सारखीि 
आहेत. एस.आय.( ystem nternational)  
एकक पद्धतीत काय्घ आचि ऊजा्घ जयूल (Joule) 
या एककात मोजतात.

जरता क चता वता

. संधयाकाळी खेळून आलया्वर भूक का 
लागते

. आपलया शरीराला ऊजा्घ काठूेन चमळत े

. आपि का दमतो 

क न ता यता

 मी र

 मी र
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जची हे

वच तायं् व्दसणता यता व यहेम ून कताय हे
.  रबरािा तुकडा तािून सोडून चदला.
.  गलालेीला दगड ला्वनू चतिे रबर तािून सोडून चदल.े

.  दोन िेंडू घया. तयांपैकी एक िेंडू िेबला्वर मधयभागी वसथर 
ठे्वा.

.  दुसरा िेंडू िेबला्वर ठे्वून, तो पचहलया िेंडू्वर आदळेल 
असा तयाला ध ा द्ा.

.  दुसरा िेंडू पचहलया िेेंडू्वर आदळलयानंतर काय रडेल

.  दुसऱया िेंडूमधये पचहलया िेंडूला गचतमान करणयासाठी 
ऊजा्घ कोठून आली

 ः हे तावरी  च

 ः स व्ज जता

्वरील उदाहरिां्वरून लक्षात येते, की गलोलीिे रबर तािून 
सोडून चदले, तर ते मूळचया वसथतीत परत येते ्व दगड लांब्वर 
जातो. याप्रमािेि खेळणयाला िा्वी देऊन सोडून चदले, तर 
खेळिे िालायला लागते. उंिा्वरती साठ्वलेले पािी िरिा्वरती 
सोडले, तर िरि चफरायला लागते. या प्रतयेक चरियेत च्वसथापन 
हाेते, महिजे काय्घ होते. हे काय्घ होणयास ऊजा्घ कोठून चमळाली  
्वसतूचया च्वचशष् वसथतीमुळे चकं्वा सथानामुळे पदाथा्घत चकं्वा 
्वसतूत साठ्वलया गेलेलया ऊजरेला स व्ज जता महितात.

्घ 

यांचत्रक काय्घ करणयासाठी  ्वापरलया 
जािाऱया ऊजरेला यांचत्रक ऊजा्घ असे 
महितात. वसथचतज ऊजा्घ ्व गचतज ऊजा
असे यांचत्रक ऊजरेिे दोन प्रकार आहेत. 
वसथचतज ऊजा्घ वसथतीमुळे, तर गचतज 
ऊजा्घ गतीमुळे प्राति होते.

.  गोट्यांचया खेळामधये गोिी िोल्वणयासाठी गोिीमधये ऊजा्घ 
कोठून येते

.  कॅरम खेळत असताना सोंगिी गचतमान करणयासाठी  
सि्ायकरमधये ऊजा्घ कोठून येते
अशा प्रकारे गोिी ्व सि्ायकरला आपि ऊजा्घ चदलया्वर 
गोिी ्व सोंगिी गचतमान झाली.
गतीमुळे प्राति झालेलया ऊजरेला व्ज जता असे महितात.

अ  यतायंव क जता

क न ता यता

सतायं ता ता  

सतायं ता ता  
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जचहे तायं्रण 

काय्घ होताना ऊजरेिे रूपांतर होत असते. एक ऊजा्घ रूपांतरिािी साखळी लक्षात रेऊ.
जलिरिाचया प्रचरियेमधये सूया्घचया उषितेमुळे समुद्ाचया पाणयािी ्वाफ होते.्वाफेिे ढग होतात.तयांचयापासून 

पाऊस पडतो, पािी नद्ांमधून ्वाहून धरिांमधये साठते. धरिािे पािी उंिा्वर असलयामुळे तयात वसथचतज ऊजा्घ 
असते. ते खाली येत असताना वसथचतज ऊजरेिे गचतज ऊजरेमधये रूपांतर होते असे पािी जचनत्रातील पातया्वर पडले, 
की तयािी गचतज ऊजा्घ जचनत्राला चमळते ्व पाती चफरलयामुळे च्वद्ुत ऊजरेिी चनचम्घती होते पुढे तयािे रूपांतर 
च्वच्वध ऊजरेत होते.

च्वद्ुत ऊजरेिा ्वापर ररामधये च्वच्वध कारिांसाठी केला जातो. च्वद्ुत ऊजरेिे रूपांतरि बलब (चद्वा) 
ला्वलयास प्रकाश ऊजरेत, पंखा िालू केलयास गचतज ऊजरेत, िेप िालू केलयास ध्वनी ऊजरेत, तर ओवहन ला्वलयास 
उषिता ऊजरेत होते.

या्वरून असे लक्षात येते, की स्व्घ ऊजा्घ रूपांतरिांमधये अप्रतयक्षपिे सूया्घचयाि ऊजरेिा उपयोग आपि करत 
असतो, महिजेि सूय हता सव जताचता म  ् अताहहे

वनरी ण करता व चचता करता

े 

यांचत्रक, उषिता, प्रकाश, 
ध्वनी, रासायचनक ्व च्वद्ुत 
ऊजा्घ ही ऊजरेिी च्वच्वध रूप
आहेत. 

जरता क चता वता

आपलया रोजचया ्वापरातील पंखा, चद्वा, चमकसर, िीवही, 
रेचडओ, फ्रीज, ्वाचशंग मचशन, इसत्री इतयादी उपकरिांचया कायािंिे 
चनरीक्षि करा. तयांिे काय्घ होणयासाठी तयांना कोितया स्वरूपात 
ऊजा्घ चमळते

 ः जता तायं्रण

. ्वनसपतीमधये अन्न कोितया ऊजरेचया स्वरूपात साठ्वले 
जाते

. स्वयंपाकररातील गॅसमधून ऊजा्घ कशी प्राति होते  



जता ्
ऊजा्घ चमळणयािी साधने महिजे ऊजा्घ स्ोत होय. ऊजा्घ स्ोतािे दोन 

प्रकारांत ्वगतीकरि करता येईल.
 तारयं रक जता ् वकवता अनवीकरणीय जता ्

ा्घ शतकानुशतके मान्व जया ऊजा्घ स्ोतांिा ्वापर करतो आहे, तया ऊज
स्ोतांना तारयं रक जता ्’ महितात.

पारंपररक ऊजा्घ स्ोतांमधये गाई-महश चया शेिापासून बन्वलेलया 
गो्वऱया, ्वनसपत िा पालापािोळा तसेि लाकूड, कोळसा ्व अलीकडील 
काळातील जी्वा्शम इंधने जसे, पेि्ोल, चडझेल, नैसचग्घक ्वायू यांिा समा्वेश 
होतो. हे ऊजा्घ स्ोत आपलयाला पुनहा चनमा्घि करता येत नाहीत.

 ः वन जता क

अ  स र जता   सूया्घपासून चमळिारी ऊजा्घ 
अखंड ्व प्रिंड स्वरूपात आहे. पृथ्वी्वर उपलबध 
असिाऱया स्व्घ ऊजरेचया मुळाशी सरौर ऊजा्घि आहे. 
साैर ऊजा्घ उपयोगात आिणयासाठी न्वन्वीन साधने 
च्वकचसत करणयात आली आहेत. जसे, सरौर िूल, सरौर 
जलतापक, सरौर शुषकक, सरौरच्वद्ुत रि इतयादी.

पचहलया तीन उपकरिांमधये सूया्घपासून चमळिाऱया 
उषिता ऊजरेिा ्वापर केला गेला आहे आचि तयामुळे 
अन्न चशज्विे, पािी गरम करिे, धानय ्वाळ्विे शकय  ः स र ज ्ता क

झाले आहे. तसेि सरौर च्वद्ुत रिामुळे च्वद्ुत ऊजा्घ 
चमळ्विे शकय झाले आहे. मो ा प्रमािात च्वद्ुत 
चनचम्घती करणयािी क्षमता सरौर च्वद्ुत संयंत्रात आहे. 
या संयंत्रात अनेक सरौर च्वद्ुतरि असतात.

 वन जता  ्वेगाने ्वाहिाऱया ्वाऱयािा 
्वापर करून प्वनि ीविारे च्वद्ुत चनचम्घती केली 
जाते. प्वनि ीिा ्वापर च्वचहरीतील पािी 
काढणयासाठीसुद्धा केला जातो.

्वाढती लोकसंखया ्व 
ऊजा्घ स्ोतांिा ्वाढता ्वापर 
लक्षात रेता कोळसा, पेि्ोल, 
चडझेल, खचनज तेल, नैसचग्घक 
्वायू यांिे साठे मया्घचदत 
असलयाने ते संपून जाणयािा 
धोका चनमा्घि झाला आहे. 
महिून पारंपररक ऊजा्घ स्ोतांना 
पया्घयी ्व पूरक स्ोत ्वापरिे 
श्रेयसकर ठरिार आहे.

 अ तारयं रक जता ् वकवता नवीकरणीय जता ्

या ऊजा्घस्ोतांिा ्वापर पू्व्घपरंपरेने करणयात येत नवहता. हे ऊजा्घ स्ोत अक्षय ्व अखंड आहेत ्व च्वच्वध 
स्वरूपांत ते पुनहा पुनहा ्वापरले जातात.

इ  सता री जता ः समुद्ातील खाडीकडील चिंिोळा भाग चन्वडून तया चठकािी चभंत बांधतात. भरती-
ओहोिीमुळे चनमा्घि होिाऱया लािांमुळे चभंतीत बस्वलेले जचनत्रािी पाती चफरू लागतात ्व ्वीज तयार होते.
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  कसता्ी  व्द हे हे य य शब्द य य व कताणी 
ता ून वता य ूण करता

अ. च्वचहरीतून बादलीभर पािी उपसायिे आहे. 
तयासाठी ........... ला्वले असता ........ 
रडेल. कारि पाणयािे ......... हाेिार आहे.

 (च्वसथापन, काय्घ, बल)
आ. रराचया उतरतया छपरा्वर िेंडू सोडलयास िेंडूला 

.......... प्राति होऊन तो ्वेगाने जचमनी्वर 
पडेल. महिजेि ............. ऊजरेिे रूपांतरि 
.......... ऊजरेत होईल.

 (गचतज, वसथचतज, गती) 
इ. चद्वाळीत भुईन ािी शोभा तुमही पाचहली 

असेल. ......... ऊजरेिे रूपांतरि .......... 
ऊजरेत होणयािे हे उदाहरि होय.
(प्रकाश, अिू, रासायचनक, सरौर)

ई. सरौर िूल हे सयूा्घचया ......... ऊजरेिे उपयोजन 
आहे, तर सरौर च्वद्ुतरि ्व सरौर चद्वे हे  सूया्घचया
........ ऊजरेिे उपयोजन आहे.

 (प्रकाश, रासायचनक, उषिता)
उ. एका मजुराने िार पाट्या खडी  मीिर अंतरा्वर 

्वाहून नेली. जर तयाने दोन पाट्या खडी  
मीिर अंतरा्वर ्वाहून नेली, तर .............. 
काय्घ रडेल. (समान, अचधक, कमी)

ऊ. पदाथा्घचया अंगी असिारी काय्घ करणयािी क्षमता 
महिजे....होय. (ऊजा्घ, च्वसथापन, बल)

 सतायं ता मी क णताशी ज ी क  
’ 

ा्घअ. उषिता ऊज
आ. अिुऊजा्घ
इ. गचतज ऊजा्घ

‘अ’  
. ररंगळिारा पदाथ्घ 
. अन्न 
. तािलेले धनुषय 
. सूय्घप्रकाश ई. वसथचतज ऊजा्घ

ा्घ. युरेचनअम उ. रासायचनक ऊज
 कताय सतायं ता  

अ.   च्वसथापन झाले असे केवहा महिता येईल 
आ. काय्घ मोजणयासाठी कशािा च्विार करा्वा 

लागेल

इ.  ऊजरेिी च्वच्वध रूपे कोिती
ई.  चनसगा्घतील ऊजा्घ रूपांतरिािी एक साखळी 

सांगा.
उ.  ऊजा्घ बित का करा्वी 
ऊ.  हररत ऊजा्घ कशाला महितात
ए.  अपारंपररक ऊजा्घ स्ोत कशास महितात
.  सरौर ऊजा्घ उपकरिांमधये सूया्घपासून चमळिाऱया

कोितया ऊजरेिा ्वापर केला जातो
ओ.  अपारंपररक ऊजा्घ स्ोतांिा ्वापर जासतीत जासत 

करिे का आ्व्शयक आहे
 म यता् वहे ता क ण 

. चडझेल, खचनज तेल, नैसचग्घक ्वायू, ्वाहता ्वारा

.  धा्विारी मोिार, डका ्वाहून नेिे, िेबला्वर 
ठे्वलेले पुसतक, दतिर उिलिे.

.  सूय्घप्रकाश, ्वारा, लािा, पेि्ोल
  बंद खोलीत पंखा िालू ठे्विे, काम करताना 

ू िीवही िालू ठे्विे, थंडीचया काळात ए.सी. िाल
करिे, ररातून बाहेर जाताना चद्वे बंद करिे.

 ता ी  क ता्ून जचहे कतार श ून व हता

म ग उ षि ता
वसथ चत ज ल ध
ह ज प ्व न
रा सा य चन क
च्व द्ु त ई क्ष

उ म  
l शाळेत चकं्वा ररी च्वद्ुत ऊजरेचया

बितीसाठी तुमही कोिते प्रयतन कराल
आपलया चमत्र-मैचत्रि सोबत ििा्घ करून
यादी करा आचि ती अंमलात आिा.

l बाजारात ऊजा्घ बितीसाठी उपलबध
असलेलया च्वच्वध उपकरिांिी माचहती
चमळ्वा.

सवताधयताय

lll
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िेकू 

 ः हे रवहे  उच णहे

. सॉसचया बािलीिे झाकि काढताना आपि ओपनर कसे ्वापरतो 
ते चित्रात बरा ्व तयाप्रमािे कृती करा. ओपनर झाकिा्वर िेक्वून रि् ि 
बसलेले झाकि काढणयासाठी आपि ओपनरचया च्वरुद्ध िोका्वर बल 
ला्वून ते ्वर ओढतो. तेवहा झाकिही ्वर ओढले जाते. या ्वेळी ओपनर 
िेकूभो्वती चफरतो. या्वेळी भार, बल ्व िेकू कोठे असतात  

 ः झताकण कता णहे
. आपि चिमट्याने एखादी ्वसतू कशी उिलतो  

चिमट्याचया दोन भुजांचया िोकाला ्वजन महिजेि भार असतो. 
दोन भुजांचया मधलया भागा्वर आपि बल ला्वतो, महिजे बल हे 
तरफेचया मधयभागा्वर ला्वले जाते आचि िेकू ्व भार हे तरफेचया दोन 
िोकां्वर असतात.

  हेक वण तार यतायं यता स तानतायंवर ् र चहे ् ीन कतार ्ता्  

्र चता वह ता कतार 
तरफेचया पचहलया प्रकारात 
िेकू मधे असतो ्व एका 
िोकाला भार तर दुसऱया 
िोकाला बल असते.

्र चता ्दसरता कतार 
मधयभागी भार, एका बाजूला िेकू 
अाचि दुसऱया बाजूला बल हा 
तरफेिा दुसरा प्रकार आहे.

 ः वस्ू क णहे

हेक

तार

्र चता व्सरता कतार  
मधयभागी बल, एका बाजूला 
िेकू आचि दुसऱया बाजूला भार 
हा तरफेिा चतसरा प्रकार आहे.

तार तार तार

हेक
हेक

हेक

िेकू 
तार

आता पेपर्वेिपासून पेवनसलिे अंतर प्रतयेक ्वेळी िार 
सेमीने ्वाढ्वत जा आचि प्रतयेक अंतरा्वरून पेपर्वेि 
उिलला जातो का पहा.

काय अाढळते
भारभुजांचया तुलनेत बलभुजा जसजशी लांब होत 

जाते, तसतसे पेपर्वेि उिलणयासाठी कमी बल ला्वा्वे 
लागते. हा तरफेिा पचहला प्रकार होय.

क न ता यता

तार

. िेबला्वर एक पेवनसल ठे्वा. चतला कािकोन करेल अशी एक पि् िी चतचया्वर 
ठे्वा. पि् िीचया एका िोका्वर पेपर्वेि ठे्वा. दुसऱया िोका्वर बोिाने दाब देऊन हा 
पेपर्वेि उिला. या तरफेिे भारभुजा, बलभुजा आचि िेकू कोिते आहेत
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पेवनसल, चिकिपि् िी, दोऱयािे ररकामे रीळ, अधा्घ मीिर जाड दोरा, 
दाेरीला बांधता येईल असे ्वजन (खोडरबर), खेळणयातील रंगीत चिकि 
माती.

िेबलाचया कडे्वरून पुढे येईल, अशा पद्धतीने पेवनसल िेबला्वर 
ठे्वा. ती चिकिपि् िीने िेबला्वर प ी चिकि्वा. पेवनसलचया पुढे 
आलेलया भागा्वर रीळ अडक्वा. पेवनसलचया िोका्वर रंगीत मातीिा 
गोळा बस्वा महिजे रीळ चनसििार नाही. या ररळा्वरून एका बाजूला 
्वजन असलेला जाड दोरा सोडा. आता या दोऱयािे मोकळे िोक धरून 
खाली आेढले तर काय होते  दुसऱया िोकाला बांधलेले ्वजन ्वर 
उिलले जाते. 

. आकाशपाळणयािी मजा तुमही स्वािंनीि रेतली असेल. तयािे 
मोठे िाक कसे चफरते  

आकाशपाळणयािे मोठे िाक मधयभागी एका दांड्ा्वर बस्वलेल े
असते. या दांड्ाला स’ महितात. च्वजेचया साहाययाने आस चफरू 
लागला, की तया्वर बस्वलेले िाकही चफरते. आस आचि िाक ही 
जोडी एक साधे यंत्र आहे. यािा असंखय चठकािी उपयोग होताना आपि 
पाहतो.

. सायकलिे पॅडल चफर्वले, की िाक चफरू लागते. 
असे कशामुळे होते

 ः ्दनयंव्दन वता रता्ी  क ी

चताक वण स

क ी 

 ः कताश ता णता

सतायं ता ता  

्वजन उिलणयासाठी खाि असलेले िाक आचि दोरी यांचया अशा रिनेला क ी’ महितात.
कपपी ्वापरणयािा काय उपयोग होतो
्वरचया चदशेने ्वजन उिलणयासाठी खालचया चदशेने बल ला्वता येते. हे अचधक सोईिे असते. रोजचया

्वापरातील कपपीिी काही उदाहरिे तुमही पाचहली असतीलि. तयांिी यादी करा.

जरता क चता वता

चित्रात दैनंचदन जी्वनातील काही यंत्रे 
दाख्वली आहेत. प्रतयेकाचया तरफेिा 
प्रकार कोिता

चित्रात दैनंचित्रात दैनंचित्रा

क न ता यता
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 ः क

वखडकीचया ता्वदानांचया स्वरूपानुसार 
आपलयाला पलीकडचया ्वसतू चदसतात चकं्वा 
चदसत नाही. कािेिा तुकडा, मेिकागद, रंगीत 
काि, तेलकि कागद, पांढरे प्ॅवसिक, िहािी 
चकिली, ्वही, कापड, पािी, लाकडी कपाि, 
्वहीिा कागद यांपैकी कोिते पदाथ्घ  पारदश्घक, 
अपारदश्घक ्व अध्घपारदश्घक आहेत ते ठर्वा. 

l जया पदाथा्घतून प्रकाश आरपार जातो, तो पारदश्घक पदाथ्घ होय.
l जया पदाथा्घतून प्रकाश आरपार जात नाही, तो अपारदश्घक पदाथ्घ होय.
l जया पदाथा्घतून प्रकाश काही प्रमािात आरपार जातो, तो अध्घपारदश्घक पदाथ्घ होय.

. चित्रातील वखडकयांतून बाहेर पाचहले असता काय फरक जाि्वतो   कशामुळे

. चित्रातील कोितया वखडकीिे ता्वदान पारदश्घक, अपारदश्घक ्व अध्घपारदश्घक 
आहे

 ः तायता वनवम्ी

तायता वनवम्ी 

एक च्वजेरी घया. चभंती्वर च्वजेरीिा 
प्रकाशझोत िाका. आता तुमचया चमत्राला च्वजेरी 
आचि चभंतीचया मधे उभे करा. काय रडते

सतायं ता ता  

क न ता यता

सूचिचछद् प्रचतमा 
ग्राहकाचया पडद्ा्वरील 
प्रचतमा उलिी का चदसते

सूवचव  व्मता ताहक 
बॅडचमंिनचया फुलांिा डबा घया. तयाचया एका बाजूिे झाकि काढून तया जागी 

 ः सूवचव  व्मता ताहक

पांढरा पातळ कागद चिकि्वा. दुसऱया बाजूचया झाकिाला मधयभागी चछद् पाडा. एक मेिबतती पेि्वा ्व चतिी 
जयोत अशी ठे्वा, की ती चछद्ाचया समोर येईल. आता दुसऱया िोकाकडचया पातळ कागदा्वर तुमहांला मेिबततीचया 
जयोतीिी उलिी प्रचतमा चदसेल.

क न ता यता

झताकण
 व जरता क चता वता

महेण त्ीउ  व्मता

ता्  कता ्द 



क न हता

् नता करता
आपलया सभो्वतालचया ्वसतू आचि चनमा्घि होिाऱया तयांचया छाया यांिी तुलना करा.

. चमत्राला चभंतीचया ज्वळ पाठ्वा.

. चमत्राला तुमचया ज्वळ बोल्वा.

. आता तुमही तयाचयापासून दूर जाऊन परत ज्वळ 
या.

. च्वजेरी उंि धरा मग खाली धरा.

. चमत्राचया डावया ्व उजवया बाजूस जा.

एका मो ा खोलीत तुमचया चमत्राला तुमचयापासून एका ठराच्वक अंतरा्वर उभे 
करा ्व च्वजेरी ्वापरून तुमचया चमत्रािी छाया चभंती्वर पाडा. आता पुढील काही कृती 
करा. छायेमधये होिारे बदलांिे चनरीक्षि करा ्व नोंद करा. 

एखाद्ा ्वसतूमधून प्रकाश आरपार जात नाही तेवहाि तया ्वसतूिी छाया चनमा्घि होते. छायेिे स्वरूप हे 
प्रकाशािा स्ोत, ्वसतू आचि पडदा यांचया परसपरांमधील अंतर ्व चदशे्वर अ्वलंबून असते.

कोितयाही ्वसतूिी सूय्घप्रकाशामुळे पडिारी छाया सकाळी आचि संधयाकाळी लांब असते ्व दुपारी छोिी 
असते. रसतयाने िालताना झाडांिे चनरीक्षि केले, तर हे बदल सहजासहजी अापलया लक्षात येतात. छायेमधये 
होिारे बदल हे प्रकाशािा सत्रोत, ्वसतू ्व छाया यांचयातील अंतरा्वर अ्वलंबून असतात.  

प्रकाश स्ोताचया मागा्घमधये अपारदश्घक ्वसत ूआली, तर तयातून प्रकाश आरपार जात नाही. तयामुळे 
्वसतूपलीकडे असलेलया चभंती्वर चकं्वा इतर पषृ्ठभागा्वर ्वसतूिी सा्वली पडते. या सा्वलीलाि तया ‘्वसतूिी 
छाया’ महितात.
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. साचहतय ः- कािेिा पेला, पािी, मोठा पांढरा कागद

वखडकीत सूय्घप्रकाश येईल अशा चठकािी पाणयाने भरलेला कािेिा 
्लास ठे्वा. कागदा्वर काय चदसते   

हीि कृती आपि खोलीमधये लोलक आचि च्वजेरीचया मदतीने करू 
शकतो कां  या्वरून काय लक्षात येते

. साचहतय- साबिािे  पािी, लहान तार

एक तार गोलाकार ्वाक्वून साबिाचया पाणयात बुड्वून तया्वर फुंकर 
मारली की फुगे तयार होतात. तया फु्यांमधये छानसे इंद्धनुषयािे रंग चदसतात. 

. सीडी उनहात धरली तर काय चदसते

ी यंम्

छाया चनचम्घतीचया आधारे आपले हात, पाय यांचया
साहाययाने पक्षी, प्रािी यांिे ्वेग्वेगळे आकार तयार करा.

मताही् हहे कता ् हतायं ता

सयू् क ी ः एखाद्ा ्वसतचूया सूय्घप्रकाशातील 
छायेिी मात्रा ्व चदशा यांचया मदतीने ्वेळ दश्घ्विारे 
उपकरि महिजे सूय्घ तबकडी. एक काठी पृथ्वीचया 
अक्षाला समांतर ठे्वून काठीिी छाया चद्वसाचया 
्वेग्वेग ा ्वेळी तबकडी्वर कोठे पडते ते नोंद्वून 
कालमापन केले जात असे. स्वािंत मोठी सूय्घ तबकडी 
जंतर मंतर (न्वी चद ी) येथे आहे.

भारतीय शासत्रज् सर सी.वही. रामन यांनी 
सादर केलेले प्रकाशाचया च्वचकरिासंबंधीिे 
संशोधन ‘रामन पररिाम’ महिून ओळखले जाते. 
तयांनी  फेरिु्वारी  रोजी हा शोध ला्वला. 
तया शोधाचया 
समरिाथ्घ  
सालापासून  
फेरिु्वारी हा चद्वस 
‘रता ीय ववज्तान 
व्दन’ महिून साजरा 
केला जातो.

क न ता यता



असहे ह न हे हे
सर आयझॅक नयूिन या चरिचिश 

शासत्रज्ाने एक तबकडी बन्वली.चतिी 
एक बाजू तांबडा, नाररंगी, चप्वळा, 
चहर्वा, चनळा, पार्वा आचि जांभळा या 
सात रंगांचया समान पाक ांमधये 
च्वभागली. ती तबकडी सिँड्वर बस्वली 
्व जोरात चफर्वली. तया ्वेळी सात रंग न 
चदसता एकि पांढरा रंग चदसला. या्वरून, सूय्घप्रकाश सात रंगांिा 
बनला असलयािे चसद्ध झाले. तयामुळे तयास नयू न ् क ी’ 
असे महितात.  नयूिनने प्रकाशाच्वषयी ‘ऑवपिकस’ हा ग्रंथ 
चलचहला आहे.

हहे नहेहमी ता् हेवता

छायेिा आकार हा प्रकाश 
स्ोत, ्वसतू ्व छाया कशा्वर पडते 
यांचयातील अंतर ्व चदशा यां्वर 
अ्वलंबून असतो. रात्रीचया ्वेळी 
आपलयाला चदसिाऱया सा्वलया/
छाया पाहून राबरून जाऊ नये 
कारि तयामागे सोपे च्वज्ान असते.

l प्रकाशािे उतसज्घन करिारा पदाथ्घ महिजे प्रकाशािे उगमसथान चकं्वा स्ोत होय.
l प्रकाशािे नैसचग्घक उगमसथान सूय्घ, तारे, काज्वे इतयादी आहेत. प्रकाशािी कृचत्रम उगमसथाने कंदील,

मेिबततीिी जयोत, च्वद्ुत बलब इतयादी आहेत.
l प्रकाशािे संरिमि सरळ रेषेत होते.
l कोितीही ्वसतू चदसणयासाठी चतचया पृष्ठभागा्वरून प्रकाशािे परा्वत्घन होिे आ्व्शयक असते.
l  प्रकाशाचया मागा्घत अपारदश्घक ्वसतू आलयास, तया ्वसतूिी सा्वली महिजेि छाया चनमा्घि होते.
l सूया्घचया पांढऱया प्रकाशात सात रंग असतात.

च र 
च्वज्ान समजून रेताना अनेक प्र्शन पडले. काही सोपे काही अ्वरड. तयांिी उततरे कोठे चमळतील  

चशकताना पडिारे प्र्शन मनात ठे्वू नका. प्र्शन च्विारा, उततरे शोधा. सभो्वताली ज्ानािा प्रिंड मोठा साठा 
आहे. तयातून ज्ानािे कि चिपा. 

हा प्र्शन तुमहाला कधी पडला होता का
l मेिबतती च्वझ्वताना ओठांिा िंबूि का करा्वा लागतो
मेिबतती च्वझ्वताना आपि तया्वर फुंकर रालतो. ओठांिा िंबू केलयाने तोंडातून ह्वा बाहेर

पडणयासाठी क्षेत्रफळ कमी होते ्व ह्वे्वर जासत दाब येऊन मेिबतती च्वझते.

ण कताय वशक
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. चपन होलडर उलिा धरला तरी तयामधये ठे्वलेलया िािणया 
खाली पडत नाहीत. असे का होते

. फ्रीजिे दार ला्वत असताना एका ठराच्वक अंतरा्वरून ते 
आपोआप बंद होते आचि पुनहा ओढलयाचश्वाय उरडत नाही. असे 
का होते

या उपकरिांमधये िुंबक ्वापरतात. चपन होलडरचया झाकिामधये 
आचि चफ्रजचया दारामधये िुंबक बस्वलेला असतो. िुंबकाला 
लोखंडी ्वसतू चिकितात.

 ः व न ह र व ज

जया पदाथािंकडे लोखंड, चनकेल, कोबालि इतयाद पासून 
बन्वलेलया ्वसतू आकष्घलया जातात, अशा पदाथा्घला ‘िंुबक’ 
महितात. पदाथा्घचया या गुिधमा्घला ‘िुंबकत्व’ असे महितात.

. तुमचया ्वापरातील ्वेग्वेग ा ्वसतंूज्वळ प्रयोगशाळेतील 
एक िुंबक नया. तयांपैकी कोितया ्वसतूंना िुंबक चिकिते  ती ्वसतू 
कोितया पदाथा्घिी बनली आहे  ते बरा. तुमही ्वापरत असलेलया 
पदाथािंिे ‘िुंबकाला चिकििारे’ ्व ‘िुंबकाला न चिकििारे’ पदाथ्घ 
असे गि करा.

. ्वाळू, कागदािे कपिे, लाकडािा भुसा, लोखंडािा कीस, 
िािणया यांिे चमश्रि एका बशीमधये घया ्व िुंबक तया चमश्रिा्वरून 
चफर्वा.

िुंबकाला चिकििाऱया 
पदाथािंना चयं क य ्दता ’ 
महितात, तर जे पदाथ्घ िुंबकाला 
चिकित नाहीत तयांना 
अचयं क य ्दता ’ महितात. 

लोह, कोबालि, चनकेल हे धातू 
िुंबकीय पदाथ्घ आहेत.

 ः चयं क

काय चदसले

 ः वता रता्ी  चयं क य  
्दता  णहे

चयं क हणजहे कताय

चयं कताची यंम्

सतायं ता ता  

क न ता यता
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चयं कतव
िंुबक एखादी ्वसतू आकषू्घन रेते महिजे िुंबकीय बलामुळे तया ्वसतूिे च्वसथापन हाेते. कारखाने, बंदर, 

किरा डेपो अशा चठकािी मो ा ्वसतूंिी हल्वाहल्व करा्वी लागते. तयासाठी रिेनमधये िुंबक ्वापरतात. 
िंुबकीय बलामुळे काय्घ होते. या्वरून, िुंबकत्व ही एक प्रकारिी ऊजा्घ आहे हे आपलया लक्षात येते.

चयं कताची ववश हे

 ः चयं कताची चयं क य श ी

 ः चयं कता यता वतायंचहे ववश

. ्वगा्घमधये / प्रयोगशाळेत एक चदशा चनव्शित करा. एक पि् िी 
िंुबक मधोमध दोरा बांधून एका सिँडला अडक्वा. िुंबक कोितया 
चदशेत वसथर झाला ते नोंद्वा ्व पुनहा िुंबक गोल चफर्वा. आता तो 
वसथर झाला की पुनहा चदशा नोंद्वा. असे अनेक ्वेळा करा.

काय लक्षात आले
िुंबकािे जे िोक उततर चदशेला वसथर राहते. तयाला ‘उततर धु््व’ 

असे महितात तर दचक्षि चदशेचया िोकाला ्दव ण व’ महितात. 
उततर ध्ु्व 'N' ने दश्घ्वतात तर दचक्षि धु््व 'S' ने दश्घ्वतात. 

 चयं क तयहेकवहे ी उत्र ्दव ण व्दशहे् स र ह ्
. एका कागदा्वर लोखंडािा कीस घया ्व तया्वरून पि् िी 

िंुबक चफर्वा. पि् िी िंुबक मधोमध पकडून उिला. 
काय लक्षात आले
िुंबकाचया कोितया भागा्वर लोखंडािा कीस जासत प्रमािात 

चिकिला  कोितया भागा्वर कमी प्रमािात चिकिला
या्वरून काय सांगता येईल
चयं क य  चयं कता यता ्द नही कताक हे हणजहेच वतायंक हे 

कव हे हे अस्हे
. कात्रीने अथ्वा सुरीने कापता येणयासारखा एक पि् िी िुंबक 

घया. कागदा्वर लोहकीस रेऊन तया्वर िुंबक ठे्वा. दोनही िोकांना 
लोहकीस जासत प्रमािात चिकिलेला चदसेल.

आता िुंबकािे चित्रात दाख्वलयाप्रमािे दोन तुकडे करा ्व त े
लोहकीसा्वर ठे्वा. प्रतयेक तुकडा उिलून पहा.

काय चदसते
कता चयं कताचहे ्द न ता  क यतास ्द न सव्यं  चयं क ्यतार 

ह ्ता् हणजहेच चयं कताचहे ्द न व कमहेकतायं तासून वहे हे कर्ता यहे् 
नताही्  ः चयं कता तासून चयं कवनवम्ी

 ः चयं कताची व्दशता 

क न ता यता
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. आकृतीत दाख्वलयाप्रमािे शवक्तशाली पि् िी 
िंुबक सिँडला अडक्वा. िुंबकाचया खाली थोड्ा अंतरा्वर 
एक लोखंडी पि् िी अडक्वा. लोखंडी पि् िीज्वळ लोहकीस 
नया. काय चदसते

काही ्वेळानंतर िुंबक काढून घया. काय चदसते
िंुबक ज्वळ असला, की लोखंडी पि् िीला लोहकीस 

चिकितो ्व िंुबक काढून रेताि पि् िीला चिकिलेला 
लोहकीस खाली पडतो, महिजेि पि् िीतील िुंबकत्व 
नाहीसे होते. 

चयं कता यता सता धयता् चयं क य ्दता  नहे यतास
तयता ताही चयं कतव ता  ह ्हे  यता चयं कतवता ता वव्् 
चयं कतव हण्ता्  

. आकृतीत दाख्वलयाप्रमािे पि् िी िुंबक सिँडला 
अडक्वा. तयाला वसथर होऊ द्ा. दुसरा पि् िी िुंबक घया 
्व तो िांगलेलया पि् िी िुंबकाज्वळ नया. काय होते यािे 
चनररक्षि करा. िुंबकाचया िोकांिी अदलाबदल  करून ही 
कृती पुनहा पुनहा करून पहा. काय चदसते

चयं कतायं यता सजता्ीय वतायंमधयहे व्क ण  ्र 
ववजता्ीय वतायंमधयहे क ण अस्हे

. एक सुई/वखळा घया. तो िेबला्वर वसथर ठे्वा. 
चित्रात दाख्वलयाप्रमािे तया्वरून िुंबक एका िोकापासून 
दुसऱया िोकापयिंत रासत रहा. असे -  ्वेळा करा. आता 
तया सुई/ वख ाज्वळ िािणया नया. काय चदसते

अशा प्रकारे िुंबकीय ्वसतूंना िुंबकत्व प्राति होते. या 
प्रकारचया िुंबकत्वाला ्तात र्हे चयं कतव’ महितात. जे 
काही काळापुरते चिकून राहते. 

 ः वव्् चयं कतव

 ः चयं कतायं्ी  क ण व्क ण

 ः कव म चयं क

ी यंम्

वव ्चयं क नवता
साचहतय - अंदाजे  सेमी लांबीिा लोखंडी वखळा,  

एक मीिर लांब तांबयािी तार, एक बॅिरी, िािणया चकं्वा इतर 
िंुबकीय ्वसतू.

आकृतीत दाख्वलयाप्रमािे वख ाभो्वती तांबयािी तार 
गुंडाळा. तारेिी दोनही िोके बॅिरीला जोडा. आता लोखंडी 
वख ाचया िोकाज्वळ  िािणया नया. काय होते

ळा, 
ं्वा इतर 

िी तार 
 ः वव ् चयं क
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चयं कतव कसहे न  हताहे्हे
िंुबक ताप्वले, फेकून चदले, आपिले,  तोडले की 

तयातील िंुबकत्व नष् होते. तयामुळे ते वय्ववसथत ठे्वि े
महत््वािे असते. िंुबकपि् िी ठे्वलेलया पेिीमधये मृदू 
लोखंडािी पि् िी ठे्वलेली असते.  
आदळ-आपि, तापमान, गैर्वापर यांसारखया 
कारिांमुळेही िंुबकािे िंुबकत्व नाहीसे होणयािा संभ्व 
असतो. मृदू लोखंडािी/शुद्ध लोखंडािी पि् िी िुंबकािे 
रक्षि करते महिून अशा पि् िीस चयं कर क’ महितात.

हहे नहेहमी ता् हेवता

च्वज्ानाने चदलेले च्वच्वध शोध, तयांतून 
चनमा्घि झालेले ज्ान, च्वच्वध उपकरिे हे स्व्घ 
मान्वाचया प्रगतीसाठी उपयुक्त आहेत, तयांिा 
्वापर हा िांगलया काया्घसाठीि करा्वा.

च्वदु्त तसेि इतर महत््वाचया रिकासंबंधी 
कोितीही कृती करताना आपि खबरदारी रेिे 
आ्व्शयक आहे. या्वेळी मो ा वयक्त िे 
माग्घदश्घन आपि जरूर रेतले पाचहजे.

ण कताय वशक

 ः चयं क र णताचहे मता

च र.....
आपले जी्वन जया्वर अ्वलंबून अाहे असे अनेक शोध शास्ज्ांनी ला्वले. मलाही शासत्रज् होता 

येईल का  तयासाठी मी काय करू

शासत्रज्ांचया शोधांचया कथा/गोष्ी ्वािा. तयानुसार काही कृती करून पहा. कृती करताना 
्वेगळे माग्घ चन्वडा. पहा, काय अनुभ्व येतो

हहे नहेहमी ता् हेवता

मताही् हहे कता ् हतायं ता

ATM काड्घ, रिेचडि काड्घ इतयाद मधये एक िुंबकीय 
पदाथा्घिी पचि् िका असते. तयामधये तुमिी आ्व्शयक माचहती 
साठ्वलेली असते.

कॉमपयुिरिी हाड्घ चडसक, ऑचडओ िेप, ववहचडओ िेप 
यांमधयेही िंुबकीय पदाथािंिा ्वापर माचहती ( ata) 
साठ्वणयासाठी केला जातो. 

l लोह, चनकेल, कोबालि हे िुंबकीय धातू
आहेत.

l दचक्षिोततर वसथर राहिे, धु््वांज्वळ
स्वा्घचधक िुंबकत्व असिे ही िुंबकािी
्वैचशषट्ये आहेत.

l िुंबकािे ध्ु्व ्वेगळे करता येत नाहीत.
l च्वद्ुतिुंबकत्व ही दैनंचदन जी्वनामधये

्वापरली जािारी ऊजा्घ आहे.

िुंबकरक्षक
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 कसहे करता  
अ. पदाथ्घ िुंबकीय आहेत की अिुंबकीय हे 

ठर्वायिे आहे.
आ.  िुंबकाला ठराच्वक िुंबकीय क्षेत्र असते, हे 

समजा्वून द्ायिे आहे.
इ. िुंबकािा उततर ध्ु्व शोधायिा अाहे.

 क ण्ता चयं क वता रता
अ. किऱयामधून लोखंडी पदाथ्घ ्वेगळा करायिा 

आहे.
अा.  तुमही जंगलात ्वाि िुकला आहात.
इ.  वखडकीिी झडप ्वाऱयामुळे सतत उरड-बंद 

होते. 

 रकता यता जता ी य य शब्द वनव न वव तानहे ूण 
करता
अ. पि् िी िुंबक मधोमध दाेरा बांधून सिँडचया 

हुकला िांगलयास तयािा उततर ध्ु्व पृथ्वीचया 
............... ध्ु्वाचया चदशेला वसथरा्वतो.
(दचक्षि, उततर, पू्व्घ, पव्शिम) 

आ. एका पि् िी िुंबकािे तयाचया अक्षाला लंब 
रेषेत दोन चठकािी कापून सारखया लांबीिे  
तुकडे केलयास ............... पि् िी िुंबक 
तयार होतात, तर एकूि ............ ध्ु्व 
तयार होतात.
( , , )

इ. िुंबकांचया ...................... ध्ु्वांमधये 
प्रचतकष्घि असते, तर तयाचया .............. 
ध्ु्वांमधये आकष्घि असते.
(च्वजातीय, सजातीय)

ई. िुंबकाचया सावन्नधयात िुंबकीय पदाथ्घ 
नेलयास तयाला .................प्राति होते.
(कायम िुंबकत्व, प्र्वचत्घत िुंबकत्व)

उ. एक िुंबक एका धातूचया तुकड्ाला आकषू्घन 
रेतो, तर तो तुकडा ..............असला 
पाचहजे.
(लोखंडावयचतररक्त इतर कोिताही धातू, 
िुंबक चकं्वा लोखंडी तुकडा, अिुंबकीय 
पदाथ्घ)

ऊ. िुंबक ............... चदशेत वसथर राहतो.
(पू्व्घ-पव्शिम, दचक्षि-उततर)

 नतायंची उत्रहे ्म यता शब्दतायं् व हता
अ. च्वद्ुतिंुबक कसा तयार करतात
आ. िुंबकािे गुिधम्घ चलहा.
इ. िुंबकािे वया्वहाररक उपयोग कोिते

उ म ः
l दैनंचदन वय्वहारात ्वापरले जािारे च्वच्वध

प्रकारिे िुंबक कसे तयार केले जातात,
याच्वषयी माचहती चमळ्वा.

l  पृथ्वीिे िुंबकत्व याच्वषयी माचहती चमळ्वा.

सवताधयताय

lll
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उ ह ः सूया्घभो्वती स्वतंत्रपिे न चफरता च्वचशष् ग्रहांभो्वती चफरिाऱया खगोलीय 
्वसतूंना ‘उपग्रह’ महितात. ग्रहांसारखे उपग्रहसुद्धा स्वत चया अक्षा्वर 
स्वत भाे्वती चफरतात. िंद् हा पृथ्वीिा उपग्रह आहे. तयाचया्वर ्वाता्वरि नाही. 
बुध आचि शुरि यांचयाचश्वाय इतर स्व्घ ग्रहांना उपग्रह आहेत. िंद्ािा भ्रमिकाळ 
आचि परर्वलन काळ .  चद्वस आहे. 

ह ः सूय्घमालेतील ग्रहांचया चनचम्घतीचया ्वेळेस 
ग्रह बनणयास चनषफळ ठरलेलया लहान लहान 
खडकांना ‘लरुग्रह’ महितात. मंगळ आचि गुरू या 
ग्रहांचया दरमयान खगोलीय 
्वसतूंिा प ा चनमा्घि 
झाला आहे. स्व्घ लरुग्रह 
सूया्घभो्वती पररभ्रमि 
करतात. 

ह ः सूया्घभो्वती प्रदचक्षिा रालिारी लहान 
आकारािी खगोलीय ्वसतू महिजे बिुग्रह होय. 
प्ूिोसारखया खगोलीय 
्वसतूिा बिुग्रहात समा्वेश 
होतो. प्ूिोला सूया्घभो्वती 
फेरी मारणयास  ्वषरे 
लागतात, तर परर्वलनास  

.  चद्वस लागतात.

चयं

ह

मतावह्ी वम वता  

सूय्घमालेतील च्वच्वध लरुग्रह ्व  
बिुग्रहांच्वषयी माचहती चमळ्वा ्व ्वगा्घत ििा्घ 
करा.

ूमक्
धूमकेतु महिजे सूया्घभो्वती प्रदचक्षिा रालिारे अशनी गाेल होय. 

धूमकेतु हे धूळ ्व बफक् यांपासून तयार झालेले असून आपलया सूय्घमालेिा 
एक रिक आहे. धूमकेतुने पृथ्वीज्वळ येिे ही रिना फार पू्वतीपासून अशुभ 
मानली जात होती. सयूा्घपासनू दरू असताना त े चबदंपू्रमाि े चदसतात, मात्र 
सयूा्घज्वळ आलया्वर सयूा्घचया उषितमेळु े्व कमी अतंरामळु ेत ेडो ानंा सहज 
चदस ूशकतात. 

धूमकते ुगोठललेया द्वयानंी ्व धचूलकिानंी बनललेे असतात. सूया्घचया 
उषितमेळु ेधमूकतेतुील द्वयाि े्वायूतं रूपातंर होत.े ह े्वाय ूसूया्घचया च्वरुद्ध 
चदशसे फेकल ेजातात. तयामळु ेकाही धमूकते ुलाबंि चपसाऱयासारख ेचदसतात. 
धूमकते ुसयूा्घभो्वती प्रदचक्षिा करतात. तयाचंया दीर्घ लंब्वत्घळुाकार कक्षमेळु ेते 
क्वचित ्व बऱयाि काळानतंर आकाशात चदसतात.

तुमही कधी सायंकाळी चकं्वा पहािे लांब शेपिी असिारी मोठी खगोलीय ्वसतू
पाचहली आहे का  चतला काय महितात

सतायं ता ता  

जरता क चता वता

धूमकेतुंिे ्वगतीकरि दोन 
मुखय प्रकारांमधये करणयात येते. 

्दी  म्द्ीचहे ूमक् ः या 
धूमकेतुंना सूया्घभो्वती एक फेरी 
पूि्घ करणयास दोनशे ्वषािंपेक्षा 
अचधक काला्वधी लागतो. 

े 

अ  म्द्ीचहे ूमक् ः 
या धूमकेतुंना सूया्घभो्वती एक 
फेरी पूि्घ करणयास दोनश
्वषािंपेक्षा कमी काला्वधी 
लागतो. 

ू

. आपलयाला िंद्ािी एकि बाजू का चदसते

. कोितया ग्रहािा चद्वस एक ्वषा्घपेक्षा मोठा 
असतो



मताही् हहे कता ् हतायं ता

 हॅलेचया धूमकेतुिे ,  साली 
पुनरागमन झाले होते. हॅलेचया धूमकेतुिा केंद्भाग 

 चकमी लांब ्व .  चकमी रुंद आढळून आला 
होता. हॅलेचया धूमकेतुला सूया्घभो्वती एक प्रदचक्षिा 
पूि्घ करणयास  ्वषरे लागतात. 

ह हेचता ूमक्ू

उ कता
आपलयाला कधीकधी आकाशातून एखादा तारा तुिून पडताना चदसतो, या रिनेला उलकापात महितात. 

अनेक ्वेळा या उलका महिजे लरुग्रहांचया पि् ट्यातून येिारे चशलाखंड असतात. मात्र जे छोिे चशलाखंड 
पृथ्वीचया ्वाता्वरिात आलया्वर तयाचयाशी होिाऱया रष्घिाने पूि्घपिे जळतात, तयांना उ कता महितात. काही 
्वेळेस उलका पूि्घतः न जळता पृथ्वीचया पृष्ठभागा्वर पडतात. तयांना अशनी असेही महितात. महाराष््ातील 

णतार सर वर अशाि अशनी आराताने तयार झाले आहे. पृथ्वीप्रमािेि इतर खगोलीय ्वसतूं्वर देखील 
उलकापात आचि अशनीपात होतात.

ी यंम्

साचहतय - िेबलफॅन, बांगडी, हलके कापड, सुतळी दोरा
.  चित्रात दाख्वलयाप्रमािे 

बांगडीला कापड दोऱयाचया 
साहाययाने चश्वून घया ्व  
कापडाचया लांबीए्वढी 
सुतळी रेऊन ती बांगडीला 
बांधा.

.  आता ही बांगडी िेबलफॅनचया
समोर धरा ्व फॅन िालू करा.

असहे ह न हे हे
फ्रडे ववहपल या खगोल 

चनरीक्षकान े धमूकतेिुी रिना 
च्वच्वध रिकाचंया बफा्घळ 
समचु्यान े बनललेी असा्वी, 
अस े प्रचतपादन कले.े  
पयिंत तयानंी  धमूकते ु शोधनू 
काढल े होत.े या माचहती्वर 
आधाररत धमूकतेिु े ‘डिती 
सनोबॉल’ अस ेनामकरि झाल.े
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ण कताय वशक

l च्व्श्वामधये असंखय दीचर्घका आहेत.
सूय्घमाला, च्वच्वध तारकासमूह हे आकाशगंगेिे भाग आहेत.

l सूया्घप्रमािे च्वच्वध प्रकारिे तारे आकाशगंगेत पाहायला चमळतात.
l सूय्घमालेतील च्वच्वध ग्रह ्वैचशषट्यपूि्घ असून काह ना िंद् आहेत

तर काह ना नाहीत.
l धूमकेतुिी रिना ्वैचशषट्यपूि्घ असून तयामधये बदल होत असतात.

हहे नहेहमी ता् हेवता

  हतायं ता ता
अ.  ताऱयांिे जनमसथान
आ.  सूय्घमालेतील स्वािंत मोठा ग्रह
इ.   आपलया शेजारील आकाशगंगा
ई.   सूय्घमालेतील स्वािंत तेजस्वी ग्रह
उ.   स्वािंत जासत उपग्रह असिारा ग्रह
ऊ.  आमहांला एकही उपग्रह नाही.
ए.   माझे परर्वलन इतर ग्रहांपेक्षा ्वेगळे आहे.
.   मी शेपिी रेऊन ्वा्वरतो.

  रकता यता जता ी य य शब्द रता
अ.  आपली आकाशगंगा जया इतर चदचर्घकांचया

समूहामधये आहे, तया समूहाला ........... 
महितात.

आ.  धूमकेतु हे .......... पासून तयार झालेले 
असतात.

इ. ............ हा ग्रह ररंगळत िाललेला 
चदसतो.

ई.  ............ हा ्वादळी ग्रह आहे.
उ.  ध्ु्व तारा ............. ताऱयािे उततम 

उदाहरि आहे.

  व्द हे ी वव तानहे चूक क  र र हहे् ्हे रवता  
चक ची वव तानहे ्द स् क न व हता
अ.  शुरि हा सूया्घचया स्वािंत ज्वळिा ग्रह आहे.

आ.  बुध ग्रहाला ्वादळी ग्रह महितात.

 इ.  गुरू हा स्वािंत मोठा ग्रह आहे.

च्व्श्वामधये रडिाऱया 
च्वच्वध रडामोड मागे च्वज्ान 
आहे. धूमकेतु, उलका पडिे, 
ग्रहिे होिे हे स्व्घ शासत्रीय असून 
तयांब ल कोितीही अंधश्रद्धा  
्व चभती बाळगू नये. 

  ता ी  नतायंची उत्रहे व हता
अ. मंगळ ग्रहािे ्वैचशषट्य काय
आ. दीचर्घकेिे प्रकार काेिते
इ. आकाशगंगेमधये कोिाकोिािा समा्वेश 

होतो
ई. ताऱयांिे प्रकार कोिते
उ. धूमकेतुंिे प्रकार कोिते  कशा्वरून
ऊ. धूमकेतुमधये काय काय असते
ए. उलका ्व अशनी यांमधये कोिता फरक आहे
. नेपचयून ग्रहािी ्वैचशषट्ये कोिती

  ज ता ज वता
अ’  ’ 

. आकाशगंगा 

. धूमकेतु 
अ. पू्वरेकडून पव्शिमेकडे
आ.  उपग्रह

. सूय्घ सदृशतारा इ. सचप्घलाकार

. शनी ई. वयाध

. शुमर उ. हॅले

उ म ः

l आपलया ररातील साचहतयांिा उपयोग
करून सूय्घमालेिी प्रचतकृती तयार करा.

l सूय्घमालेतील प्रतयेक ग्रहािे, सूया्घपासूनिे 
अंतर, वयास, ्वसतुमान तसेि च्वच्वध
्वैचशषट्यांिी सच्वसतर माचहती जमा करून
ती च्वज्ान प्रदश्घनात सादर करा.

सवताधयताय

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 के्वळ 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 
‘सॉर् ’ या भागा्वर अारात आहे तो भाग जासत जोर देऊन उच्ारला जातो. उच्ारािी नेमकी पद्धत पालक चकं्वा चशक्षकांकडून 
समजा्वून घया्वी. उदाहरिाथ्घ पाय मोडलेलया अक्षरांचया उच्ारात आचि पाय न मोडलेलया अक्षरांचया उच्ारात फरक असतो. 
‘ि’, ‘ड’, ‘फ’, ‘्व’ ‘ऑ’ अशा काही अक्षरांिे इंग्रजीतले उच्ार मराठीपेक्षा थोडे ्वेगळे 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 चिनहे 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 / बॉऽल्  / अऽ girl / गऽल्  / 

इ sit / चसि्  / उ wool / ्वुल्  / 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 / चसंग्  /

क्  uncle / अंक् ल्  / 
क्  cat / कॅि्  / श्  sheep / शीप्  / ल्  look / रेड्  /
ग्  go / गोऽ / झ्  measure / मेझ् र / र्  red / रेड्  /
ि्  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 सिेऽि्

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

आयुमा्घन 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 अवह् िा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

खेिर 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

ग्रंथी gland ्लॅनड्

ग्रह planet `प्ॅचनि्

ग्रहमाचलका solar system  `सोऽलर् `चससिम्

रिक  component कम्`पोऽनंि् 

रनता density `डेनसिी

रम्घग्रंथी 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`ववहपरस् 

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 `लूचमनस्

दीतिीहीन non-luminous नॉन-`लूचमनस्

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 डसि् `पाचि्घक््

ध्ु्व pole पोऽल्

ध्वनी sound साउनड्

ध्वनीतंतू vocal cord `वहोक्् कॉड््घ

ध्वनीशासत्र acoustics अ`कूवसिकस्

नरसाळे 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`वहेनशनल्

पारदश्घक transparent ि्ॅनस्`पॅरनि्

पाळी्व domestic ड`मेवसिक्

पुनरुतपादन/प्रजनन reproduction रीप्र`डक्शन्

पू्व्घ east ईसि्

पृथ्वी earth अथ््घ

पृष्ठभाग surface `सऽचफस्

पृष्ठ्वंशीय 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 अॅचनमल् 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

भूिर terrestrial ि`रेवसि्अल 

भूपृष्ठ earth’s surface अऽथस््घ सचफक्स्

भेग crack रिॅक्

भेद difference  चडफ़्नस्

भेसळ adulteration अडलि`रे्शन्

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

मृदू 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 `केचमक््

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 ्वेऽवह्

लोकसंखया population पॉपयु`लेऽ्शन् 

लोलक prism `चप्रझम्

्वि्वा wildfire `्वाइलडफायर्

्वनसपती plant प्ानि्

्वगतीकरि classification क्ॅचसचफ़`केऽ्शन्

्वतु्घळ circle `सऽक््

्वध्घनीयता malleability मॅचलअ`चबलिी

्वसतुमान 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 `मेवलिंग् 

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/समुद् 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`गॅचनक्

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 ्वेदर्

हाड bone बोऽन्

हात hand हॅनड्

हानीकारक harmful `हाम्घफ़ल्

हालिाल movement `मूवह्मनि्

चहंस् predator `प्रेडिर्

चहम snow सनोऽ

होकायंत्र mariner’s compass मॅररनझ््घ कमपस्

* * *






