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 �ेयनामावली 
 ●  �वत�क -  शालेय �श�ण �वभाग, महारा� शासन 

 ●  �काशक -  रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30. 

 ●  �ेरणा -  मा. रण�जत�स�ग देओल  , (भा.�.से.), 

 स�चव, शालेय �श�ण व ��डा �वभाग, मं�ालय,  मुंबई. 

 ●  माग�दश�क -  मा. सूरज मांढरे  , (भा.�.से.), 

 आयु� (�श�ण), महारा� रा�, पुणे 30. 

 मा. कैलास पगारे,  (भा.�.से.) 

 रा� �क� संचालक, महारा� �ाथ�मक �श�ण प�रषद, मुंबई. 

 ●  संपादक -  मा. एम. देव�दर �स�ह,  (भा.�.से.) 

 संचालक, रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30. 

 ●  सहसंपादक -  रमाकांत काठमोरे, 
 सहसंचालक, रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30. 

 ●  काय�कारी   -  �वकास गरड, 
 संपादक  �ाचाय�, सम�य �वभाग,  रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30. 

 तेज��नी आळवेकर, 
 व�र� अ�ध�ा�ाता, �व�ान �वभाग, 

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30. 

 म�नषा ताठे, 
 अ�ध�ा�ाता, �व�ान �वभाग, रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, 

 महारा�, पुणे 30. 

 ●  संपादन सहा� -  �ेता �दलीप ठाकूर,  BOS/  पय�वे��का,  अ. व. �ा. �व�ामं�दर, ता. वसई, �ज. पालघर 

 �पेश �दनकर ठाकूर,  BOS/  सहा�क �श�क, 

 अ�ासाहेब वत�क �ारक �व�ामं�दर, ता. वसई,  �ज. पालघर 

 ●  �न�म�ती सहा� -  डॉ. सुदश�न �चटकुलवार,  व�र� अ�ध�ा�ाता,  �ज�ा �श�ण व ��श�ण सं�ा, परभणी 

 उ�म�ला हाडेकर,  अ�ध�ा�ाता, �ादे�शक �व�ा �ा�धकरण,  �ज�ा नागपूर 
 प�वी रमेश �शरोडे,  सहा�क �श�क,  �ज�ा प�रषद �ाथ�मक  शाळा, क�ढवे धावडे, ता. 
 हवेली, �ज�ा पुणे 
 ��तभा चं�कांत  गोहणे,  सहा�क �श�क  �ज�ा प�रषद उ� �ाथ�मक  शाळा,  दहेगाव ता. 
 सावनेर �ज�ा नागपूर 
 वासंती वसंत गोमासे,  सहा�क �श�क,  �ज�ा प�रषद व�र� �ाथ�मक शाळा  पलसाड 
 जोगे�री,  ता. कामठी, �ज�ा नागपूर 
 �वजय यशवंत पजई  ,  सहा�क  �श�क  परशुराम नाईक �व�ालय बोरगाव मंजूता �ज. अकोला 
 अ�ासाहेब अशोक घोडके  ,  �ज�ा प�रषद क� �ीय �ाथ�मक शाळा पारगाव जोगे�री, ता. 
 आ�ी, �ज�ा बीड 
 शुभांगी जय�स�गराव  सरनाईक  , �ज�ा प�रषद व�र� �ाथ�मक क� � शाळा,  करोडी, 
 ता. अकोट, �ज. अकोला 
 संगीता भीमराव �ीरसागर,  सहा�क �श�क, �ज. प. �ा.  शाळा, �शवे,  ता. खेड �ज. पुणे 

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद महारा�, पुणे ३०  1 
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 �व�ा� या�साठी / पालकांसाठी सूचना 
 नम� कार �व�ाथ� �म�ांनो ! 

 आपण  शै��णक  वष�  2021-22  म� ये  आप� याला  नेहमी�माणे  शाळेत  जाता  आले  नाही,  पण  आपले  �श�क 

 तुम� यापय�त  �व�वध  मा� यमातून  �श�ण  पोहोच�व� याचा  �य� न  करीत  होते.  आपली  �नय�मत  शाळा  भरत  न� हती  तरी 

 �श�ण  सु�च  होते.  आता  आपण  नवीन  शै��णक  वषा�साठी  स� ज  होत  आहोत.  शै��णक  वष�  2022-23  ची  पूव�तयारी 

 तसेच मागील वष�� या अ� यास�माची उजळणी � हावी, या उ�ेशाने हा सेतू अ� यास�माची पुनर�चना केली आहे. 

 1.  मागील  इय� तेतील  � या  मह�ा�ा  संक� पनांवर  या  वष�चा  पा��म  आधा�रत  आहे,  अशाच  संक� पनांचा  समावेश 

 या सेतू अ� यास�मात कर� यात आला आहे. 

 2.  सेतू अ� यास�माचा कालावधी 30 �दवस �न��त कर� यात आला आहे. 

 3.  सेतू अ� यास�मातील �� येक कृ�तप��का मह�ा�ा संक� पना � प� ट कर� या� या हेतूने तयार केली आहे. 

 4.  कृ�तप��केची रचना खालील�माणे कर�ात आली आहे : 

 ●  समजून घेऊ या :  कृ�तप��केत समा�व� ट कर� यात आले� या संक� पना येथे �द� या आहेत. 

 ●  संदभ� :  मागील वष�� या पाठाचा संदभ� दे� यात आला आहे. 

 ●  अ� ययन  �न� प� ती  /  �मता  �वधाने  :  �दले� या  कृ�तप��केतून  सा� य  होणारी  अ� ययन  �न� प� ती  व  �वक�सत 

 होणा�ा �मता. 

 ●  ल�ात  घेऊ  या  :  संक� पना  अ�धक  � प� ट  हो� यासाठी  थोड� यात  � प� टीकरण  दे� यात  आले  आहे.  याम� य े

 त� ते, संक� पना �च�े, ओघत�ा, आकृ� या, इ. चा वापर कर� यात आला आहे. 

 ●  सराव  क�  या  :  समजून  घेतले� या  संक� पना  व  पा�ांशाचा  अ�धक  सराव  हो� यासाठी  �ान,  आकलन, 

 उपयोजन आ�ण कौश� य यांचा समतोल राखून �� नांची रचना कर� यात आली आहे. 

 ●  अ�धक  अ�ासासाठी  �द�ा  �ल�� स  :  कृ�तप��केतील  संक� पनांचे  �ढीकरण  हो� यासाठी  �द�ा  पोट�लवरील 

 संबं�धत संक� पनां� या ���डओ �ल� � स �द� या आहेत. 

 5.  �श�कां� या  माग�दश�नाने  कृ�तप��का  सोडवा� यात.  अ� यासात  सात� य  राह� यासाठी  पालक  व  �व�ा� या�नी 

 �श�कां� या संपका�त राहावे. 

 6.  �� येक कृ�तप��का �नयो�जत कालावधीतच पूण� करावी 

 7.  कृ�तप��केतील  �� नांची  उ� तरे  एका  � वतं�  वहीम� ये  सोडवून  ती  वही  अंतग�त  मू� यमापनासाठी  जपून 
 ठेवावी. 

 8.  छो�ा  कृती  तसेच  �योगांची  मांडणी  कर� यात  आली  आहे.  � या  �व�ा� या�नी  पालक  �क� वा  �श�कां� या 

 उप��तीत करा� यात. 

 9.  कृ�तप��के� या  शेवटी  �दले� या  �ल� � सचा  वापर  क�न  �व�ा� या�नी  संबं�धत  ���डओ  पा�न  संक� पना  अ�धक 

 चांग� या �कारे समजावून � या� यात. 

 10.  कृ�तप��का  सोड�वताना  काही  अडचण  आ� यास  आप�ा  पालक  �क� वा  �श�कांची  मदत  � या.  आ� हाला  खा�ी 

 आहे  क�  तु� ही  हा  सेतू  अ�ास�म  यश�ीरी�ा  पूण�  क�न  नवीन  शै��णक  वष�  2022-23  साठी 

 आ� म�व� वासाने तयार � हाल. 

 �ामा�णकपणे आ�ण � व�य� नाने सेतू अ� यास�म पूण� कर� यासाठी  मन:पूव�क शुभे�ा  ! 

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद महारा�, पुणे ३०  2 
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 �श�कांसाठी सूचना 
 शै��णक  वष�  2021-22  म� ये  उ�वले� या  कोरोना  �वषाणू  �ादुभा�वा� या  जाग�तक  संकटामुळे  �� य�  वग� 

 अ�ापनाम� ये  अनेक  अडचणी  आ� या.  आपण  सवा�नी  �व�वध  मा� यमांचा  वापर  क�न  �व�ा� या�पय�त  पोहोच� याचा 
 �य� न  केला.  � यात  आप� याला  उ� तम  यशही  �मळाले.  परंतु  �� य�  अ� यापन  होत  नस� याने  � या  �य� नांनाही  अनेक 
 मया�दा  येत  हो� या.  अ�ापही  संकट  पूण�पणे  टळलेले  नाही.  आप� या  �व�ा� या�नी  शै��णक  वष�  2021-22  म� ये  केले�ा 
 अ�यनाची  उजळणी  होणे  आव� यक  आहे,  तसेच  वत�मान  शै��णक  वषा�� या  अ�ास�माची  पूव�तयारी  हो� या� या 
 उ�ेशाने हा सेतू अ�ास�माची पुनर�चना कर�ात आली आहे. 
 1.  सेतू अ�ास�म  30  �दवसां� या कालावधीत �दले� या �नयोजना�माणे पूण� क�न � यायचा आहे. 
 2.  या  सेतू  अ� यास�मात  मागील  वषा�� या  अ� यंत  मह� � वा� या  संक� पनांचा  समावेश  क�न  कृ�तप��का  � व�पात 

 मांड� यात आ� या आहेत. 
 3.  �� येक  कृ�तप��का  तयार  करताना  सहज  उपल� ध  होणा�ा  सा�ह� याचा  वापर  क�न  �व�ा� या�ना  सहज  करता  येतील 

 अशा कृती, छोटे �योग यांची मांडणी कर� यात आली आहे. 
 4.  कृ�तप��केची रचना � यव��त समजावून � या, � हणजे � या सोडवून घेणे सुलभ होईल. 

 ●  समजून  घेऊ  या  :  मागील  वष�� या  पाठाशी  संबं�धत  कृ�तप��केत  समा�व� ट  कर� यात  आले� या  मह� � वा� या 
 संक� पना  येथे  �द� या  आहेत.  या  वष�  �ा  संक�ना  �व�ा�रत  झा�ा  आहेत,  अशा  गे�ा  वष��ा 
 संक�नांवर जा� भर दे�ात आलेला आहे. 

 ●  संदभ�  :  मागील  वष�� या  पाठाचा  संदभ�  दे� यात  आला  आहे.  �व�ा� या�ना  संदभा�साठी  मागील  वष�चे 
 पा�पु� तक वापर� यासंबंधी सूचना �ा� यात. 

 ●  अ� ययन  �न� प� ती/�मता  �वधाने  :  �दले� या  कृ�तप��केतून  सा� य  होणारी  अ� ययन  �न� प� ती  व  �वक�सत 
 होणा-या  �मता  यांचा  समावेश  कर� यात  आलेला  आहे.  कृ�तप��का  सोडवून  घेताना  अ� ययन  �न� प� ती  सा� य 
 हो� याकडे, तसेच संबं�धत �मता �वक�सत हो� याकडे ल� �ावे. 

 ●  ल�ात  घेऊ  या  :  संक� पना  अ�धक  � प� ट  हो� यासाठी  थोड� यात  � प� टीकरण  दे� यात  आले  आहे.  याम� य े
 त� ते,  संक� पना  �च�े,  ओघत�े,  आकृ� या,  इ.  चा  वापर  कर� यात  आला  आहे.  येथे  आपण  इतरही  �व�वध 
 अ� ययन  अनुभवांची  रचना  क�  शकता.  मह� � वाचे  मु�े  आ�ण  सं��� त  मा�हती  आपले  अ� यापन  सुलभ 
 हो� यासाठी  दे� यात  आली  आहे.  आपण  आप� या  उपल� ध  वेळनुसार  � या  संक� पनां� या  � प� टीकरणात  भर 
 घालू शकता. 

 ●  सराव  क�  या  :  समजून  घेतले� या  संक� पनाचा,  पा�ांशाचा  अ�धक  सराव  हो� यासाठी  �ान,  आकलन, 
 उपयोजन  आ�ण  कौश� य  यांचा  समतोल  राखून  �� नांची  रचना  कर� यात  आली  आहे.  �� येक  कृ�तप��केतील 
 सराव  ��  � वतं�  वहीत  �व�ा� या�कडून  �ल�न  � यावेत.  यामुळे  उजळणीसोबतच  लेखनसरावही  होईल.  सेत ू
 अ� यास�म पूण� झा� यानंतर या व�ा जमा क�न ठेवा� यात. 

 ●  अ�धक  अ�ासासाठी  �द�ा  �ल�� स  :  कृ�तप��केतील  संक� पनांचे  �ढीकरण  हो� यासाठी  �द�ा  पोट�लवरील 
 संबं�धत  संक� पनां� या  ���डओ  �ल� � स  �द� या  आहेत.  या  �ल�कवरील  ���डओ  �व�ा� या�ना  घरी 
 पाह� यासंबंधी� या सूचना �ा� यात. 

 5.  वत�मान  इय� तेतील  �व�वध  संक� पना  समजून  घे� यासाठी,  �व�ा� या�चे  पूव��ान  जागृत  कर�ासाठी  तसेच 
 �व�ा� या�� या अ� ययनाचा आढावा घे� यासाठी हा सेतू अ� यास�म उपयु� त ठरणार आहे. 

 6.  अनु�म�णकेत �दले� या �नयोजनानुसार कृ�तप��का काटेकोरपणे सोडवून � या� यात. 
 7.  सेतू  अ� यास�मातील  कृ�तप��का  �व�ाथ�  �ामा�णकपण े व  � व�य� नाने  सोडवतील  याकडे  �श�कांनी  ल�  असावे, 

 �व�ा�ा�� या अडचणी समजून घेऊन यो� य ती मदत करावी. 
 8.  30 �दवसांचा सेतू अ� यास�म पूण� झा� यानंतर आप� या �नय�मत अ� यास�मा� या अ� यापनास सु�वात करावी. 

 शै��णक वष� 2022-23 साठी मनःपूव�क शुभे� छा ! 

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद महारा�, पुणे ३०  3 
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 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30 
 पूव�तयारी सेतू अ�ास�म 

 इय�ा सातवी       �वषय - सामा� य �व�ान 
 अनु�म�णका 

 �दवस �मांक  कृ�तप��का �मांक  कृ�तप��केतील घटकाचे नाव 

 1, 2  1  नैस�ग�क संसाधने  - हवा, पाणी आ�ण जमीन 

 3  2  सजीव सृ�ी 

 4, 5  3  सजीवांतील �व�वधता आ�ण वग�करण  

 6  4  आप�ी �व�ापन 

 7, 8  5  पदाथ� सभोवतालचे अव�ा आ�ण गुणधम� 

 9, 10  6  पदाथ� आप�ा वापरातील : नैस�ग�क पदाथ�, मानव�न�म�त पदाथ�  

 11, 12  7  पोषण आ�ण आहार 

 13, 14  8  आपली अ��सं�ा व �चा  

 15, 16  9  गती व गतीचे �कार 

 17, 18  10  बल व बलाचे �कार 

 19, 20  11  काय� आ�ण ऊजा� 

 21, 22  12  साधी यं� े

 23, 24  13  �नी 

 25, 26  14  �काश व छाया�न�म�ती 

 27, 28  15  चुंबकाची गंमत 

 29, 30  16  �व�ाचे अंतरंग 
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 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�,  पुणे 30 
 पूव�तयारी सेतू अ�ास�म 

 इय�ा : सातवी                                         कृ�तप��का : 01                            �वषय : सामा� �व�ान 

 समजून घेऊ या :  हवेतील वायूचे �माण, पृ�ीवरील पा�ाचे  �वतरण, ज�मनीचे थर, मृदेतील घटक व कु�थत मृदा 

 संदभ� :  इय�ा सहावी  �करण 1 नैस�ग�क संसाधने हवा,  पाणी आ�ण जमीन 

 अ�यन  �न��ी  :  पया�वरणा�ा  संर�णासाठी  �य�  करतात.  उदा.  अ�नासाडी  कमी  करणे,  पाणी  वापर,  वीज  वापर 

 आ�ण  कचरा  �न�म�ती  कमी  कर�ावर  भर;  पावसा�ा  पा�ावर  जलपुनभ�रण;  वन�त�ची  काळजी  (वृ�ारोपण)  घेणे; 

 जाग�क राहणे, इ�ादी. 

 ल�ात घेऊ या : 
 पृ�ीवरील  सजीव  सृ�ी  �टकून  राह�ासाठी  व  �ां�ा  मूलभूत  गरजा  पूण�  कर�ासाठी  हवा,  पाणी  व  जमीन 

 हे  घटक  मह�ाचे  आहेत.  यांना  नैस�ग�क  संसाधने  असे  �णतात.  जमीन  पाणी  आ�ण  हवा  यांना  अनु�म े �शलावरण, 

 जलावरण आ�ण वातावरण �णतात. 

 हवा-हवेचे घटक-हवेतील घटकांचे �माण : - 

 पृ�ी  सभोवताली  असले�ा  अनेक  वायूंचे  �म�ण  आ�ण  वातावरणाचा  �मुख  घटक  �णज े  हवा  होय. 

 पृ�ीभोवताली  असणा�ा  वातावरणातील  हवेम�े  नाय�ोजन,  ऑ��जन,  काब�न  डायऑ�ाइड,  सहा  �न��य  वायू, 

 नाय�ोजन  डायॉ�ाईड,  स�र  डायॉ�ाईड,  पा�ाची  वाफ,  धू�लकण  यांचा  समावेश  होतो.  तपांबराम�े  हवेतील 

 एकूण वायूं�ा सुमारे 80 % वायू असतात, तर ��तांबरात हे �माण सुमारे 19 % ट�े असते. 

 नेहमी  ल�ात  ठेवा  :  हवेतील  �व�वध  वायू  आ�ण  इतर  घटक  यां�ा  समतोलामुळे  पृ�ीवरील  जीवसृ�ी  �टकून  आहे. 

 जीवनासाठी  आव�क  सूय��काश  आ�ण  उ�ता  पृ�ीपय�त  पोहचव�ासाठी  तसेच  अ�  घातक  घटकांना 

 थांबव�ासाठी  वातावरण  ही  अ�ंत  मह�ाची  गाळणी  आहे.  धुके,  ढग,  �हम  व  पाऊस  यांची  �न�म�ती  वातावरणामुळे 

 श� आहे. 
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 पृ�ीवरील पा�ाचे �वतरण : - 

 हाय�ोजन  वायूचे  हवेत  �लन  झा�ास  तो  ऑ��जनशी  संयोग  पावतो.  या  संयोगातून  पा�ाची  �न�म�ती  होते. 

 पृ�ीवरील  पा�ाचे  �नयमन  जलच�ा�ारे  होते.  जलच�ाला  बा��पी  इंधन  पुरव�ाचे  काम  महासागरातून  �नमा�ण 

 होणा�ा बा�ातून होते. �ापासून पाऊस पडून जमीनीवर गो�ा पा�ाचे �ोत �नमा�ण होतात. 

 पृ�ीवरील  सव�  पाणी  आपण  वाप�  शकत  नाही  कारण  समु�ातील  पाणी  खारट  आहे.  काही  पाणी  गोठले�ा 

 अव�ेत आहे. अ�� पाणी �प�ासाठी उपल� आहे. तरीदेखील ते सव� सजीवांना पुरेसे आहे. 

 सव�साधारण तापमानात पाणी तीन अव�ांम�े आढळते. पा�ाला रंग, चव व वास नसतो. अनेक पदाथ� 

 पा�ाम�े सहज �मसळतात �णून पाणी वै��क �व�ावक आहे. 

 पृ�ीवरील उपल� पाणी  शेकडा �माण 

 समु� महासागर  97 % 

 बफ�  ��प, भूगभा�तील व इतर पाणी  2.7% 

 �प�ासाठी उपल� पाणी  0.3% 

 एकूण  100% 
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 जमीन – ज�मनीचे थर : - 

 जमीन  आप�ाला  दगड  माती  मोठे  खडक  या  ��पात  पाहायला  �मळते.  मानवासह  सव�  भूचर  �ाणी  ज�मनीवर 

 राहतात.  आपण  ज�मनीचा  वापर  शेती,  �नवास,  र�े  यासार�ा  �व�वध  कामासाठी  करतो.  ज�मनीतून  �मळणारी  ख�नजे 

 ख�नज  तेल  व  वायू  आप�ासाठी  अ�ंत  मह�ाचे  आहेत  याचा  अथ�  जमीन  हे  एक  मह�ाचे  संसाधन  आहे.  जमीन  आ�ण 

 मृदा एकच नसून �ांत फरक आहे. खाली �दले�ा आकृती �माणे तु�ाला ज�मनी�ा खाली काही थर आढळतील. 

 प�रप�  मृदा  असले�ा  ज�मनीत  सवा�त  वरचा  थर  हा  वन�ती  व 

 �ा�ां�ा  अवशेषां�ा  कुज�ाने  �नमा�ण  होतो.  प�रप�  मृदेचा  2.5 

 स�टीमीटर  चा  एक  थर  तयार  हो�ासाठी  हजारो  वष�  लागतात. 

 मृदा�न�म�तीची ���या मंद गतीने सतत सु� असते. 

 पूरप�र��ती,  वादळी  वारे  आ�ण  मानवा�ा 

 खाणकामासार�ा  कृतीमुळे  मृदा  अ�ावधीत  न�  होऊ  लागते. 

 �णूनच  मृदा  संधारण  करणे,  ज�मनीची  धूप  थांबवणे  आव�क  असते. 

 यासाठी  उपाय  �णजे  वन�तीचे  आ�ादन  वाढ�वणे.  गवत,  झाडे, 

 झुडपे वाढ�व�ास ज�मनीची धूप कमी होते. 

 कु�थत मृदा :- 

 मृत  वन�ती  व  �ाणी  व  �ाणी  यांचे  सू�जीवामाफ� त  �वघटन  होऊन  �णजेच  ते  कुजून,  मृदेवर  जो  थर  तयार 

 होतो,  �ाला  कु�थत  मृदा  �णतात.  कु�थत  मृदा  ज�मनीला  पोषक  घटक  पुरव�ाचे  काम  करते.  तसेच  मृदेत  हवा  खेळती 

 ठेवणे,  मातीत  पाणी  ध�न  ठेवणे  या  कामीदेखील  कु�थत  मृदा  मह�ाची  आहे.  चांग�ा  सुपीक  मृदेम�े  वर�ा  थरात 

 कु�थत मृदेचे �माण सुमारे 33 % ते 50 % असते. 

 सराव क� या : 
 1)  खालील �वधाने दु�� क�न �लहा. 

 अ ) हवेतील नाय�ोजनचे �माण 21 % आहे. 
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 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ब ) पा�ा�ा �न�म�तीम�े हाय�ोजन वायूचे हवेत �लन झा�ास तो काब�न डायॉ�ाइडशी संयोग पावतो. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 क ) मृदेचा 25 से.मी. जाडीचा थर तयार हो�ास सुमारे 1000 वष� लागतात. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 2) कंसातील यो� श� वाप�न �रका�ा जागा भरा.  (अरगॉन, ऑ��जन, झेनॉन ) 

 अ) �ॅश फोटो�ाफ� म�े-------------------------------  वायूचा उपयोग होतो. 

 ब) �वजे�ा ब�म�े --------------------------------- वायूचा उपयोग करतात. 

 क) सजीवांना �सनासाठी लागणारा --------------------------------हा वायू आहे. 

 3) तु�ाला मा�हती असणारे पा�ाचे �व�वध उपयोग �लहा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 4) सोबत �दलेले �च� काय दश�वते ? यावर �नयं�ण �मळव�ासाठी काय करायला हवे असे तु�ाला वाटते? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 5) मृदेतील सू�जीव न� झाले तर काय होईल ? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 6) मृदा अ�ावधीत न� होऊ नये �णून उपाय सुचवा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 7) वृ�ारोपण आ�ण वृ� संगोपन कर�ासाठी तु�ी व तुमचे �म� काय कराल  ? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल��: 
 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186924459458561156?referrer=utm_sourc 

 e%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content 

 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916436459521748?referrer=utm_sourc 

 e%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content 

 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916839833601146?referrer=utm_sourc 

 e%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content 

 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186917087559681157?referrer=utm_source 

 %3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content 
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https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186924459458561156?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186924459458561156?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916436459521748?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916436459521748?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916839833601146?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916839833601146?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186917087559681157?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
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 कृ�तप��का �मांक : 02 

 समजून घेऊ या :  सजीवांचे ल�णे. 

 संदभ� :  इय�ा सहावी �करण 02 - सजीव सृ�ी 

 अ�यन �न��ी :  06.72.01 �नरी�ण�म वै�श�ां�ा  आधारे (उदा. देखावा, पोत,  काय�, सुगंध इ�ादी) पदाथ� 
 आ�ण सजीव ओळखतात. 

 ल�ात घेऊ या : 

 �नसगा�म�े  अनेक  �कारचे  �ाणी  आ�ण  वन�ती  आढळतात.  सव�  �ाणी  आ�ण  वन�ती  हे  सजीव  आहेत. 
 वाढ  होणे,  �सन,  उ�ज�न,  �जनन,  चेतना�मता,  हालचाल,  ठरा�वक  आयुमा�न,  पे�शमय  रचना  ही  सजीवांची  ल�णे 
 आहेत. �नज�वांम�े ही ल�णे �दसून येत नाहीत. या ल�णां�ा आधारेच सजीव व �नज�व यांचे वग�करण करता येते. 

 सजीवांची ल�णे :- 

 वाढ  :-  सव�  सजीवांची  वाढ  होते  मा�  �ा�ांची  वाढ  ठरा�वक  काळापय�तच  होत  असते.  वन�तीची  वाढ  �ा  �जवंत 
 असेपय�त  होत  राहते.  वन�त�ची  वाढ  होत  असताना  �ामु�ाने  खोडाची  जाडी  आ�ण  उंची  वाढत  असते.  काही 
 वन�त�ना फां�ा देखील फुटतात. 

 �सन  :-  सजीवांना  जग�ासाठी  ऑ��जनची  आव�कता  असते.  ऑ��जन  शरीरात  घेणे  आ�ण  काब�न 
 डायॉ�ाईड वायू शरीराबाहेर सोडणे यालाच �सन �णतात. मानवाला �सनासाठी नाक हे इं��य आहे. 

 उ�ज�न  :-  शरीरात  असणा�ा  �न�पयोगी  तसेच  टाकाऊ  पदाथ�  शरीराबाहेर  टाक�ा�ा  ��येला  उ�ज�न  अस े
 �णतात. �व�श� ऋतूम�े काही वन�त�ची पानगळ होते हे देखील उ�ज�नच आहे. 

 चेतना�मता  व  हालचाल:-  सभोवताली  घडलेली  घटना  �णज े  चेतना  व  �ामुळे  सजीवांनी  केलेली  हालचाल  �णजे 
 ��तसाद होय. चेतनेला ��तसाद दे�ा�ा �मतेला चेतना�मता �णतात. 

 �जनन �क� वा पुन��ादन :- 

 शेजारील �च�ांचे �नरी�ण के�ास �जनन �क� वा पुन��ादन बाबत काय 
 ल�ात येते ? थोड�ात मा�हती �लहा. 

 ठरा�वक आयुमा�न:- 

 �व�वध �ाणी आ�ण वन�त�चे आयुमा�न �णजेच जीवनकाल वेगवेगळे आहेत. ठरा�वक कालांतराने �ांचा 
 जीवनकाल संपतो �णजेच सजीव मृ�ू पावतात. जसे शहामृग हा प�ी सुमारे 50 वष� जगतो. 

 पेशीमय रचना :- 

 सजीवां�ा शरीरातील सव� ��या  सू� पेश��ा सहा�ाने पार पडतात. सजीव �ा लहान लहान घटकांनी 
 बनलेले असतात �ांनाच पेशी �णतात. काही सजीव एकाच पेशीपासून बनलेले असतात �ांना एकपेशीय सजीव 
 �णतात. जे सजीव अनेक पेश�चे बनलेले असतात �ांना ब�पेशीय सजीव असे �णतात. 
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 सराव क� या : 

 1) खालील घटकांचे उपयोग �लहा. 

 अ ) गाय :- 

 —------------------------------------------------------------------------------ 

 ब ) तुळस :- 
 —------------------------------------------------------------------------------ 

 क ) मधमाशी  :- 
 —------------------------------------------------------------------------------ 

 2) चेतना�मता व हालचाल याचे कोणतेही दोन उदाहरणे �लहा. 
 (जसे – अचानक झाले�ा मो�ा आवाजामुळे प�ांचे झाडाव�न उडणे.) 
 —------------------------------------------------------------------------------ 
 —------------------------------------------------------------------------------ 

 3 ) डास आ�ण माशी आप�ासाठी अपायकारक आहेत. असे का �टले जाते? 
 —------------------------------------------------------------------------------ 
 —------------------------------------------------------------------------------ 
 —------------------------------------------------------------------------------ 

 4) तु�ाला मा�हती असणारे �ड� काचे �व�वध उपयोग �लहा. 
 —------------------------------------------------------------------------------ 
 —------------------------------------------------------------------------------ 
 —------------------------------------------------------------------------------ 

 5)  फां�ा लाव�ानंतर उगवतात अशा वन�त�ची यादी करा. 

 —------------------------------------------------------------------------------ 
 —------------------------------------------------------------------------------ 

 अ�धक म�हतीसाठी �ल�� : 

 https://diksha.gov.in/play/content/do_31327401592685363219906?referrer=utm_sou 

 rce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content 
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 कृ�तप��का : 03 
 समजून घेऊ या :  वन�त�ची रचना, वन�त�चे वग�करण 

 संदभ� :  इय�ा सहावी  �करण 3- सजीवांतील �व�वधता  आ�ण वग�करण 

 अ�यन �न��ी :  गुणधम�, संरचना, काय� यां�ा  आधारे पदाथ� आ�ण सजीव वग�करण करतात. 

 ल�ात घेऊ या : 
 आप�ा  सभोवताली  वेगवेग�ा  �कार�ा  वन�ती  आढळतात.काही  वन�ती  गवतासार�ा  खुर�ा,  तर 

 काही  वन�ती  उंच  डेरेदार  असतात.  काही  वन�ती  पा�ाखाली,  तर  काही  पा�ावर  तरंगताना  �दसतात.  वाळवंटाम�े 

 देखील  आप�ाला  वन�ती  पहायला  �मळतात.  काही  वन�ती  �तःचे  अ�  �तः  तयार  करतात.  काही  वन�ती 

 अ�ासाठी इतर वन�त�चा उपयोग करतात. 

 वन�तीची रचना : 
 सव�साधारणपण े  वन�तीची  रचना  दोन  भागांम�े  होते.  ज�मनी�ा  वर 

 असणारा खोडाचा भाग आ�ण ज�मनी�ा खाली असणारा मुळाचा भाग. 

 फूल  :  फूल  हा  एक  वन�तीचा  आकष�क  भाग  आहे.  फूल  लांब  �क� वा  आखूड  देठाने 

 खोडाला  जोडलेले  असते.  फुलाला  �व�श�  रंग  आ�ण  आकार  असतो.  हे  पुन��ादनाचे 

 मह�ाचे साधन आहे. 

 पान  :  पान  हे  पसरट  असते.  अ�ा�न�म�तीम�े  �ाची  मह�ाची  भू�मका  आहे.  पाने 

 मु��े  साधी  व  संयु�  अशा  दोन  �कारची  असतात.  उदा.  साधे  पान  –  वड,  आंबा 

 संयु� पान – गुलाब, �च�च. 

 खोड  :  वन�तीची  उंची  व  आकार  खोडावर  अवलंबून  असतो.  खोड  हे  अ��न�म�ती, 

 अ�वहन,  अ�साठा  व  काही  वन�तीम�े  पुन��ादनाचे  काय�  करते.  या�शवाय  ते 

 वन�तीला आधार देते. 

 फळ  :  फळे  ही  वेगवेग�ा  आकारांची  असतात.  फळाम� े एक  �क� वा  एकापे�ा  अ�धक 

 �बया असतात. 

 मूळ  :  मूळ  माती  घ�  ध�न  ठेवते.वन�तीला  आधार  देते.ज�मनीतील  पा�ाचे  व  पोषकत�ाचे  शोषण  व  वाहन  करणे  ही 

 मुळाची काय� आहेत. मुळाचे दोन �कार पडतात. सोटमूळ उदा. �ल� ब व तंतुमूळ उदा. कांदा. 

 वन�त�चे वग�करण : 
 सभोवताल�ा  वन�त�चा  आकार,  उंचीमधील  फरक  आप�ा  लगेच  ल�ात  येतो.  �ा  आधारे  आपण 

 वन�त�चे  सहज  वग�करण  क�  शकतो.  कॅरोलस  लीनीअस  या  शा��ाने  �थम  वन�त�चे  शा�ीय  वग�करण  केले. 

 वन�त��ा  अ�धवासानुसार  तसेच  �ां�ा  जीवन�म  कालावधीनुसार  �ांचे  वग�करण  केले  जाते.  वन�ती�ा 

 खोडां�ा आकार व उंचीनुसार �ांचे वृ�, झुडूप, रोपटे असे �कार पडतात. 

 वृ�  :  काही  वन�ती  उंच  वाढतात.  �ांचे  खोड  टणक  व  मजबूत  असते.  �ांना  ज�मनीपासून 

 काही उंचीवर फां�ा फुटतात. �ांना अनेक वष� फुले आ�ण फळे येतात. 

 अशा वन�त�ना वृ� �णतात. वृ� हे उंच व आकाराने मोठे आ�ण ब�वा�ष�क असतात. 

 उदा. आंबा, वड, �ल� ब इ�ादी. 
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 झुडूप  :  काही  वन�ती  या  ज�मनीलगत  वाढतात.  ज�मनीलगतच  �ांना 

 अनेक  फां�ा  फुटतात.  वृ�ां�ा  तुलनेत  �ांची  उंची  व  आकार  लहान  असतो, 

 मा�  �ांचे  खोड  जाड  व  टणक  असते.  �ांची  उंची  साधारणपणे  2  ते  3 

 मीटरपय�त वाढते. उदा. जा�ंद, घाणेरी, क�हेर, गुलाब इ�ादी. 

 रोपटे :  रोपटी सुमारे 1 ते 1.5 मीटरपय�त उंच वाढतात.  रोप�ांची खोडे ही 

 वृ�  व  झुडुपां�ा  तुलनेत  अ�तशय  लव�चक,  नाजूक  व  �हरवी  असतात.  रोपटी  काही 

 म�हने ते दोन वष� जगतात. उदा. गवत, शेवंती, मेथी, सदाफुली इ. 

 वेल  :  वेल�चे  खोड  हे  अ�तशय  लव�चक,  मऊ  व  �हरवे  असते.�ामुळे  आधारा�ा 

 साहा�ाने �ांची वाढ झपा�ाने होते.उदा. भोपळा, कृ�कमळ, �ा� इ. 

 खालील उप�मात सहभागी �ा. 

 ●  �व�वध वन�त��ा �बया उ�ा�ात गोळा करा व �ा पावसा�ात माळरान, टेकडी इ�ादी मोक�ा 

 जागी टाका. 

 सराव क� या : 
 1) आम�ात वेगळा कोण ? �ाला गोल करा. 

 अ) वड, आंबा, गुलाब, �च�च 

 ब) गाजर, मुळा, बीट, नारळ 

 2) तुम�ा प�रसरातील संयु� पान असणा�ा �व�वध वन�त�ची नावे �लहा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 3) काकडी�ा वेलीला ���गसारखे धागे असतात. �ांचा काय उपयोग होत असेल ? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 4) तु�ाला मा�हती असणारे वन�त�चे �व�वध उपयोग �लहा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 5) वन�तीची आकृती काढून �ाम�े पान, फूल, फळ, खोड आ�ण मूळ हे भाग दाखवा. 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186925571440641163?referrer=utm_sourc 

 e%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content 

 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186925879459841804?referrer=utm_sour 

 ce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content 
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    कृ�तप��का  : 04 
 समजून घेऊ या :  आप�ी �कार, आप�ी �व�ापन  
 संदभ� :  इय�ा सहावी �करण 4- आप�ी �व�ापन 
 अ�यन �न��ी :  �शकत असले�ा वै�ा�नक संक�नांचा  दैनं�दन जीवनात वापर करतात. उदा.संतु�लत 
 आहारासाठी अ�पदाथा�ची �नवड, पदाथ� वेगळे करणे, �दशा�नद�शासाठी चंुबकसूचीचा वापर. अ�तवृ�ी, दु�ाळ 
 प�र��तीशी त�ड दे�ासाठी उपाययोजना सुचवतात. 
 ल�ात घेऊ या : 

 अचानक  उ�वणा�ा  संकटामुळे  रा�ाची  �क� वा  समाजाची  मो�ा  �माणात  जी�वत,  आ�थ�क  आ�ण  सामा�जक 
 हानी  होते  अशा  संकटांना  आप�ी  �णतात.  आप�ीचे  मानव�न�म�त  व  नैस�ग�क  हे  मु�  दोन  �कार  पडतात.  नैस�ग�क 
 �क� वा  मानव�न�म�त  आप�ी  म�े  होणारे  नुकसान  टाळ�ासाठी  उपाय  �णून  आप�ालीन  �नयोजन  व  �व�ापनाची 
 जा� गरज असते. 

 आप�ी :    
 भूकंप :    

 भूगभा�तील  हालचालीमुळे  मो�ा  �माणात  ऊज�चे  उ�ज�न  होते  आ�ण 
 �ामुळेच  पृ�ी�ा  पृ�भागात  हालचाल  होते.  याम�े  जमीन  थरथरण े  व 
 ज�मनीला  भेगा  पडणे  अशा  घटना  घडतात.  अशी  भूकवचाम�े  कंपनी  होणे 
 यालाच  भूकंप  �णतात.  भूकंपाम�े  बांधकामे,  पूल,  र�े,  लोहमाग�  इ�ादी 
 उ���  होतात.  न�ां�ा  �वाहाची  �दशा  बदलू  शकते.  यासोबतच  मो�ा 
 �माणात जी�वत व �व�हानी होते. 

 महापूर : 
 अ�तवृ�ी  झा�ास  महापूर  सारखी  आप�ी  �नमा�ण  होते.  एकाच  �ठकाणी  अ�धक  �माणात  जमा  होणारे  पाणी 

 नदी�ा  पा�ाबाहेर  जाते,  ते�ा  पुराचे  संकट  �नमा�ण  होते.  बेसुमार 
 पाऊस  झाला  क�  मो�ा  शहरातील  पा�ाचा  �नचरा  करणारी 
 �व�ा  अपुरी  पडते.  �ामुळे  र�ावर  पाणी  पसरते.  महापूर  ही 
 जगाम� े  वारंवार  उ�वणारी  नैस�ग�क  आप�ी  आहे.  याम�े  मो�ा 
 �माणावर  जी�वत  व  �व�हानी  होते.  ज�मनीची  धूप,  �पकांचे  अमाप 
 नुकसान  आ�ण  पूर  ओसर�ानंतरही  आजार  व  रोगराई  अशी  संकटे 
 उभी राहतात. 

 वादळे : 
 हवेम�े  �नमा�ण  होणारे  कमी  जा�  दाबाचे  प�े  �ामुळे  हवामानात 

 होणा�ा  बदलांमुळे  वेगाने  वारे  वा�  लागतात.  यातून  वादळांची  �न�म�ती  होते. 
 वादळाम�े  वा�ाचा  वेग  �चंड  असतो.  �ामुळे  दळणवळण  यं�णा  खं�डत  होणे, 
 वीज  पुरवठा  खं�डत  होणे,  जी�वत  व  मालम�ा  यांची  �चंड  हानी  होणे  आ�ण 
 वादळ�� �देशाचे नुकसान होणे हे प�रणाम �दसून येतात. 
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 वणवा :    
 जंगल,  कुरणे  �क� वा  गवताळ  �देशात  नैस�ग�क  �क� वा  अनैस�ग�क 

 कारणांमुळे  लागलेली  अ�नयं��त  आग  �णजे  वणवा  होय.  याम� े  वणवा 
 पसर�ाचा  वेग  �चंड  असतो.  �ामुळे  नैस�ग�क  साधनसंप�ीचे  �चंड  नुकसान 
 होते. हवा �दू�षत होते, इ�ादी दु��रणाम पाहायला �मळतात. 

 नेहमी ल�ात ठेवा : 
 आप�ी�ा काळात एकमेकांना मदत व सहकाय� करणे ही आपली सवा�ची नै�तक जबाबदारी आहे  

 आप�ी �व�ापनासाठी संपक�  साधा : 
 पोलीस : 100, अ��शामक दल :101, ��वा�हका :102, आप�ी �नयं�ण क� : 108 

 आप�ीमधील उपाययोजना: 

 मानव�न�म�त �क� वा नैस�ग�क आप�ी उ�व�ापूव� व उ�व�ास खालील द�ता �ावी. 
 रे�डओ,  टी�ीवरील  बात�ांकडे  सतत  ल�  ठेवा.  बॅटरीवर  चालणारा  रे�डओ  मोबाईल  वापरा.  हवामान  खा�ाने 

 �दले�ा  सूचना  काळजीपूव�क  ऐका.  www.imd.gov.in  या  वेबसाईटचा  वापर  करा.  ढगफुटी  अथवा  अ�तवृ�ी  मुळे 
 ड�गर  उतारावर  दरडी  कोसळतात.  टेक�ा  ड�गर  खचतात  आ�ण  खाली  येतात.  अशावेळी  आ�यासाठी  ड�गर  पाय�ाशी 
 थांबू  नका.  नदीला  पूर  आला  क�  नदीकाठ�ा  प�रसरात  घरात  न  थांबता  सुर��त  जागी  आसरा  �ा.  भूकंपाम� े र�े 
 दुभंगतात.  ज�मनीला  भेगा  पडतात  यामुळे  एका  �ठकाणा�न  दुस�ा  �ठकाणी  जाताना  माग�  �व��त  अस�ाची  खा�ी 
 करा.  मदत  क� �  �क� वा  छावणीचा  आसरा  �ा  जेणेक�न  औषधे,  अ�ाची  पा�कटे,  पाणी,  �थमोपचार  इ.  मदत  �मळेल. 
 आगीपासून बचावासाठी शाळा, हॉ��टल, रे�े �ानक इ�ादी �ठकाणी अ��शामक नळकांडे वापरा. 

 सराव क� या : 
 1.  तु�ी काय कराल ? (कोणतीही एक यो� कृती �लहा.) 
 अ) तुम�ा प�रसरात वादळ येणार आहे असे समजले. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 ब) महापुरामुळे पा�ात काही लोक अडकले आहेत. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 2) दु�ाळामुळे कोणकोणते प�रणाम होतात थोड�ात �लहा.  
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 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 3) तु�ाला मा�हती असणा�ा मानव�न�म�त व नैस�ग�क आप��ची नावे �लहा. 

 मानव�न�म�त आप�ी  नैस�ग�क आप�ी 

      

      

      

      

 4) मानव�न�म�त आप�ी �नमा�ण होऊ नयेत �णून उपाय सुचवा.  
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 5) आप�ी �व�ापनाम�े कोणकोण�ा गो�ी करणे आव�क आहे असे तु�ाला वाटते ? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186929123409921805?referrer=utm_sour 
 ce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content 
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 कृ�तप��का : 05 
 समजून घेऊया :  पदाथा��ा अव�ा, उ�ता व अव�ांतर 

 संदभ� :  इय�ा 6 वी पाठ �मांक- 5 पदाथ� सभोवतालचे  अव�ा आ�ण गुणधम� 

 अ�यन  �न��ी  :  गुणधम�,  संरचना  व  काय�  यां�ा  आधारे  पदाथ�  आ�ण  सजीव  यांचे  वग�करण  करतात,  जस े क�  तंतू 

 आ�ण धागा ; सोट मूळ आ�ण तंतुमय मूळ ;�व�ुत वाहक आ�ण �व�ुत रोधक इ�ादी. 

 ल�ात घेऊया : 
 पदाथा��ा  �ायू,  �व  आ�ण  वायू  �ा  तीन  अव�ा  आहेत.  अशा  �त�ी  अव�ांम�े  तु�ाला  मा�हती  असलेले 

 कोणकोणते पदाथ� येतात ? ते सांगा. 

 खाली पा�ा�ा �त�ी अव�ांची �च�े �दलेली आहेत. �ा अव�ांची नावे सांगा पा�. 

 अव�ांतर  :  पदाथा�ची  एक  अव�ा  बदलून  जे�ा  तो  दुस�ा  अव�ेत  जातो,  �ा  ��येस  पदाथा�चे  अव�ांतर  असे 

 �णतात. 

 बफा�ला  उ�ता  �दली  असता  बफा�चे  पाणी  होते  �णजेच  पदाथ�  �ायू  अव�ेतून  �व  अव�ेत  �पांत�रत  झाला. 

 तसेच  आणखी  उ�ता  �दली  असता  �व  पदाथ�  वायू  अव�ेत  �पांत�रत  होतो.  �ायू  पदाथा�ला  उ�ता  देत  गेले  असता 

 तो  �वात  व  �वातून  वायूम�े  �पांत�रत  होतो.  तसेच  पदाथ�  थंड  होत  गेला  �णजेच  �ाची  उ�ता  कमी  करत  गेले  क� 

 वायूचे �वात तर �वाचे �ायूम�े �पांतर होते. 

 तापमान व तापमापी : 
 अचूक तापमान मापन कर�ासाठी तापमापीचा 

 वापर करतात. तापमान मोज�ासाठी अंश 

 से��अस (°C) हे एकक वापरतात. 

 तापमापीम�े पारा वापरला जातो 
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 धातू : 
 धातू ख�नज �पात भूगभा�त सापडतात. ख�नजे भूगभा�तून खणून काढून �ावर ���या क�न धातू �मळवावे 

 लागतात. 

 धातंूचे गुणधम� : 
 वध�नीयता, त�ता, �व�ुतवाहकता, उ�तावाहकता, नादमयता, �व�श� रंग व चकाक�. 

 वध�नीयता : धातूंचे ठोकून प�े तयार करता येतात या गुणधमा�ला वध�नीयता �णतात. 

 त�ता : धातूंना खेचून �ां�ा तारा करता येतात.  याला धातूंची त�ता �णतात. 

 �व�ुतवाहकता  :  धातूंमधून  वीज  वाहते.  सव�  धातू  �वजेचे  कमी  अ�धक  �माणात  वाहक  असतात.  या  गुणधमा�ला 

 �व�ुतवाहकता �णतात. 

 उ�तावाहकता  :  धातू�ा  तुक�ाला  एका  �ठकाणी  उ�ता  �दली  तरी  काही 

 वेळात  तो  पूण�  तुकडा  गरम  होतो.  �णजेच  धातू  उ�तेचे  वहन  करतात.  याला 

 उ�तावाहकता �णतात. 

 धातूंना  �व�श�  चकाक�  असते.  ��ेक  धातूचा  �व�श�  असा  रंग  असतो. 

 �ाव�न तो ओळखला जातो. 

 नादमयता : धातूचा आवाज झाला तर तो खणखणीत असतो �ाला धातूंची नादमयता �णतात. 
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 सराव क� या : 
 �.1 खाली काही पदाथा�ची यादी �दलेली आहे. 

 खोबरेल  तेल,  ���रट,  पाणी,  पे�ोल,  नवसागर,अ�ोहोल,  कापूर,  सो�डयम,  तूप,  डांबर  गो�ा,  पोटॅ�शअम,  आयोडीन, 

 सॅ�नटायझर 

 1) वरीलपैक� कोणते पदाथ� थंडीम�े गोठतात? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 2) वरीलपैक� कोणते पदाथ� �व�प आहेत ? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 3) वरीलपैक� कोणते पदाथ� �वातून वायू �पात पराव�त�त होताना तु�ी पा�हले आहे ? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 4) वरीलपैक� कोणते पदाथ� �ायू �पातून वायू �पात पराव�त�त होताना तु�ी पा�हले आहे ? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 � 2 सांगा पा� : 

 तापमापीम�े कोणता पदाथ� वापरतात ? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 अव�ांतर कशावर अवलंबून असते ? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 � 3 ओळखा पा� मी कोण ? 

 1. मला �त:चा आकार नसतो. मला ठरा�वक आकारमान नसते. मी उपल� असलेली सव� जागा �ापतो. ओळखा 

 पा� मी कोण ? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 2. मला �त:चा आकार असतो. कसेही ठेवले तरीही आकार कायम राहतो .सपाट पृ�भागावर ओत�ास माझा ढीग 

 तयार होतो. ओळखा पा� मी कोण ? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 �.4  खालील प�र�ेद वाचा व धातूचा कोणता गुणधम� �दसून येतो ते ओळखून  कंसात �लहा. 

 [ वध�नीयता, त�ता, �व�ुतवाहकता, उ�ता वाहकता, नादमयता ] 

 1.  आईने �यंपाक खोलीत�ा �द�ाचे बटन सु� केले. खोलीत उजेड पडला. (-------------------) 

 2. ताईने संगीता�ा �रयाजासाठी तंबो�ाची तार छेडली. (-------------------) 

 3.  आईने ताईसाठी चहा करायला पातेलं गॅसवर ठेवले. तेवढयात आई�ा हातून साखरे�ा ड�ाचे झाकण खाली 

 पडले. खणखणीत आवाज झाला. (-------------------)   आई दचकली. 

 4.  गॅसवर ठेवले�ा पाते�ाचा आईला चटका लागला. (-------------------) 

 �.5 सांगा पा�. 

 1) धातू कोठे सापडतात ? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 2) दैनं�दन �वहाराम�े आपण वापरत असलेले कोणतेही दोन धातू सांगून �ांचे उपयोग �लहा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 �.6  असे का ? 

 1)  �वजे�ा उपकरणाम�े / जोडणीम�े तां�ाची तार वापरतात 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 2)  �यंपाका�ा त�ाला लाकडी मूठ लावतात. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 3)  तंबो�ाम�े �ील�ा तारेएवजी रबर वापरले तर काय होईल ? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 कृती / �ा���क : 
 तुम�ा पालकां�ा मदतीने खालील कृती क�न पहा. एका वाटीम�े मेणाचे तुकडे घेऊन ते तुकडे  मेणब�ी 

 �क� वा ��रीट �द�ावरती तापवा. मेणाचे अव�ांतर कशा�कारे होते. �ाचे �नरी�ण  �लहा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 

 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186926599782401164?referrer=utm_sourc 

 e%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentid=do_31301869276997824 

 0116 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_ 

 source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186928103 

 751681638 
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 कृ�तप��का : 06 
 समजून घेऊ या :  पदाथ� आप�ा वापरातील- नैस�ग�क पदाथ�  व मानव�न�म�त पदाथ� 

 संदभ� :  इय�ा सहावी �करण 6- पदाथ� आप�ा वापरातील  . 

 अ�यन  �न��ी  :  �नरी�ण�म  गुणधमा��ा  आधारे  पदाथ�,सजीव  व  ���या  यांचे  वग�करण  करतात  �व�ा�, 

 अ�व�ा�,पारदश�क,  अध�पारदश�क,  अपारदश�क  पदाथ�,  ��ावत�  व  अ��ावत�  बदल,  झुडूप,  झाड,  लता,  वेल  अशा 

 वन�ती, जै�वक अजै�वक अ�धवासाचे घटक, रेषीय, वतु�ळाकार, �नयतका�लक गती, इ�ादी. 

 ल�ात घेऊ या : 
 नैस�ग�क पदाथा�चे दोन �कार असतात.         1) जै�वक पदाथ�     2)  अजै�वक पदाथ� 

 1) जै�वक पदाथ� :   सजीवांपासून �मळणा�ा पदाथा�ना जै�वक पदाथ� �णतात. उदा. लोकर, दूध, कापड. 

 जै�वक पदाथा�चे दोन �कार आहेत i)वन�तीज� पदाथ�  ii) �ाणीज� पदाथ� 

 i) वन�तीज� पदाथ�  : वन�तीपासून �मळणा�ा पदाथा�ना वन�तीज� पदाथ� �णतात. उदा. फळे, भाजीपाला 

 फळे                                                            भाजी 

 ii) �ाणीज� पदाथ�  : �ा�ांपासून �मळणा�ा पदाथा�ना �ाणीज� पदाथ� �णतात. उदा. लोकर, दूध 

 लोकर                                                                    दूध 

 2) अजै�वक पदाथ� : हवा, पाणी, माती हे पदाथ� सजीवांपासून �मळत नाहीत यांना आपण अजै�वक पदाथ� �णतो. 

 पाणी                                                       माती 
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 मानव�न�म�त पदाथ� : 

 उपल�  पदाथा�वर  �व�वध  ���या  क�न  तयार  केले�ा  नवीन  पदाथा�ना  मानव�न�म�त  पदाथ�  �णतात.  नाजूक 

 व�ू,  फळे  इ�ादी  पॅ�क� गसाठी  �ॅ��क,  खोक�  व  थमा�कोल  इ�ाद�चा  वापर  केला  जातो.  हे  पदाथ�  वापर�ास  सोईचे 

 अस�ामुळे �ांचा वापर मो�ा �माणात केला जातो  . 

 थमा�कोल                                                            �ॅ��क 

 अप�रवत�नीय बदल : 

 मानव�न�म�त  पदाथ�  तयार  करताना  घटक  पदाथा��ा  गुणधमा�म� े  बदल  होतो.  हा  बदल  रासाय�नक 

 अ�भ��येमुळे झालेला असतो �ामुळे मूळ पदाथ� पु�ा �मळवता येत नाही यालाच अप�रवत�नीय बदल असे �णतात 

 उदा. कापसापासून धागे तयार करतात व धा�ापासून कापड तयार करतात. पण कापडापासून कापूस तयार करता येत 

 नाही. 

 सराव क�या : 
 �.1. खालील पदाथा�चे नैस�ग�क व मानव�न�म�त पदाथा�म�े वग�करण करा. 

 लाकूड, च�ल, काच, कापूस, माती,वीटा, दूध, लोह, फळे, �ॅ��क, ऊस, हवा, खडू, पाणी, �सम�ट 

 नैस�ग�क पदाथ� 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 मानव�न�म�त पदाथ� 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 �.2. खालील पदाथा�पासून कोणकोण�ा मानव�न�म�त व�ू तयार करता येतील ? 

 i) माती- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ii) लाकूड - 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 �.3.  असे का ? 

 i) वाळूपासून काच तयार करता येते, पण काचेपासून वाळू तयार करता येत नाही. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ii) अजै�वक पदाथा�चा अवाजवी वापर क� नये. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 �.4.  दैनं�दन जीवनातील नैस�ग�क अप�रवत�नीय बदलांची दोन उदाहरणे �लहा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_ 

 source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186918279 

 413761627 
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 कृ�तप��का : 07 
 समजून घेऊया :  पोषणत�े आ�ण अ�पदाथ�, ��� पदाथ�,  ��थने, ख�नजे व जीवनस�े 

 संदभ� :  इय�ा सहावी �करण 7 -पोषण आ�ण आहार 

 अ�यन  �न��ी  :  �शकत  असले�ा  वै�ा�नक  संक�नांचा  दैनं�दन  जीवनात  वापर  करतात.  उदा.  संतु�लत 

 आहारासाठी अ�पदाथा�ची �नवड. 

 ल�ात घेऊया : 
 सजीव  अ�  व  पाणी  घेऊन  �ांचा  �व�वध  कामांसाठी  उपयोग  करतात.  जसे,  ऊजा�  �मळवणे,  शरीराची  वाढ  होणे, 

 शरीरा�ा दैनं�दन ��या पर पडणे, आजारचा ��तकार करणे. 

 पोषकत�े आ�ण अ�पदाथ� : 

 कब�दके,  ���  पदाथ�,  ��थने,  जीवनस�े,  ख�नजे  आ�ण  तंतुमय  पदाथ�  हे  आप�ा  अ�ातील  पोषकत�ांचे 

 मु� �कार आहेत. 

 ऊजा�दायी पोषकत�े : 

 कब�दके :  आपली मु� गरज ऊज�ची असते ती 

 कब�दकांमुळे भागते �ामुळे आप�ा आहारात भात, पो�ा, 

 भाकरी अशा पदाथा�चा �ामु�ाने समावेश असतो. 

 ��� पदाथ� :  तेल, तूप, लोणी अशा ��� पदाथा�पासूनही 

 आप�ाला ऊजा� �मळते . 

 आपण  खा�े�ा 

 अ�पदाथा�पासून  आप�ाला  उ�ते�ा  ��पात  ऊजा�  �मळते.  उ�ता 

 मोज�ासाठी  �कलो 

 कॅलरी  एककाचा 

 उपयोग  केला  जातो 

 �णूनच  अ�  पदाथा�पासून  �मळणा�ा  ऊज�साठीही  �कलो  कॅलरी 

 हे एकक वापरले जाते. 

 ��थने :  वाढीसाठी, शरीराची होणारी झीज भ�न काढ�ासाठी 

 व इतर जीवन��यांसाठी आव�क असलेली ��थने कडधा�े, दूध व दु�ज� पदाथ� तसेच मांस, अंडी अशा 

 अ�पदाथा�तून �मळते 

 ख�नजे,  जीवनस�े  :  शरीराला  अनेक  अस���य  पदाथा�ची  गरज  असते.  �ांना  ख�नजे  �णतात.  रोग��तकार  व  शरीरा�ा 

 इतर  जीवनाव�क  ��यांसाठी  ख�नजे,  जीवनस�े  आ�ण  तंतुमय  पदाथ�  यांची  आव�कता  असते.  हे  घटक  आप�ाला 

 भा�ा व फळांपासून �मळतात. 

 अ�ातील  �ोत  तसेच  शरीरात  कमतरता  �नमा�ण  झा�ास  कोणते  आजार  होऊ  शकतात  याची  मा�हती  खाली 

 �दली आहे. 
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 ख�नज  उपयोग  �ोत  अभावज� �वकार 

 लोह  शरीरा�ा सव� भागापय�त 

 ऑ��जनचे वहन करणे. 

 मांस, पालक, सफरचंद, 

 मनुका 

 ॲ  �न�मया: सतत थकवा 

 वाटणे 

 कॅि�शयम व 

 फॉ�रस 

 दात, हाडे मजबूत करणे.  दूध, दु�ज� पदाथ�, 

 �हर�ा पालेभा�ा, मांस 

 दात खराब होणे, हाडे 

 �ठसूळ व कमकुवत होणे 

 आयोडीन  वाढीचे �नयं�ण, शरीरात होणा�ा 

 रासाय�नक ��या ग�तमान करणे. 

 मनुका, मासे, मीठ समु�ातून 

 �मळणारे अ�पदाथ� 

 गलगंड 

 सो�डयम व 

 पोटॅ�शयम 

 शरीरातील पा�ाचे संतुलन 

 राखणे, चेतासं�ा व �ायूं�ा 

 ��या चालू ठेवणे. 

 मीठ, चीज, पालेभा�ा, 

 फळे, डाळी 

 �ायूंची अकाय��मता 

 जीवनस�े :  जीवनस�े ही दोन �कारची असतात 

 i) जल-�व�ा� जीवनस�े : ‘B’ व ‘C’ जीवनस�े पा�ात �वरघळतात �णजे ती जल-�व�ा� आहेत. ती लघवी, 

 घाम यातील पा�ाबरोबर शरीराबाहेर टाकली जातात �णून यांचा पुरवठा सतत होणे गरजेचे असतात. B1, B2, B3, 

 B6, B9 व B12 हे जीवनस�ांचे मह�ाचे �कार आहेत 

 ii)  जल  -  अ�व�ा�  जीवनस�े  :  ही  जीवनस�े  पा�ात  �वरघळत  नाहीत.  ती  ���  पदाथा�त  �णजेच  शरीरातील 

 ‘मेदात’ �वरघळतात �ांचा शरीरात साठा होतो. A, D, E, K ही जल-अ�व�ा� जीवनस�े आहेत. 

 जीवनस�े व �ांचे �ोत : 

 �ोबायॉ�टक  :  दुधाचे  दही  करणारे  लाभदायक  सू�जीव  द�ात, 

 ताकात  असतात  अशा  लाभदायक  सू�जीवांना  �ोबायॉ�टक 

 �णतात.  अनेक  �कारचे  �ोबायॉ�टक  सू�जीव  लाख��ा 

 सं�ेने  आप�ा  आतडयात  असतात.  हे  आप�ा 

 आरो�ासाठी लाभदायक असतात. 

 कुपोषण :  शरीरासाठी आव�क असणारी सव� पोषकत� े

 यो� �ा 

 �माणात आहारातून न �मळणे याला ‘कुपोषण’ �णतात. 

 पुरेस े  अ�  न  �मळा�ामुळे  �क� वा  असंतु�लत  आहार  अस�ामुळे 

 कुपोषण होते. गरजेपे�ा जा� आहार घेत�ाने अ�तपोषण होते. 

 जंक फूड : 

 �प�झा,  शीतपेये,  आई�ीम,  बग�र,  चॉकले�स,  नूड�, 

 �च�,  यासारखे  पदाथ�,  या��त�र�  तळलेले  पदाथ�  समोसे  वडे  ई. 

 खा�ास  खूप  च�व�  लागतात,  हे  पदाथ�  आप�ाला  खूप  आवडतात,  संतु�लत  आ�ण  पौ��क  आहार  सोडून  आपण  याकडे 

 वळत  आहोत  आ�ण  पा�ा�  देशांचे  अंधानुकरण  क�न  आपण  शारी�रक  सम�ा  ओढवून  घेत  आहोत.  अशा  �कारचे 

 पदाथ�  खा�ामुळे  आप�ाला  ��थने,  जीवनस�े  आ�ण  पोषकत�े  यांची  कमतरता  होऊन  कुपोषण  आ�ण  अ�तपोषण 

 होते आ�ण �व�वध सम�ा उ�वतात. 
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 अ�पदाथा�तील भेसळ :- 

 अ�पदाथ�  �वकतांना  अ�धक  फायदा  क�न  घे�ासाठी  �ात  एखादा  ��  अ�त�र�  व  कमी  दजा�चा  पदाथ� 

 �मसळला  जातो,  �ाला  ‘अ�ाची  भेसळ’  �णतात.  यात  वापरलेले  पदाथ�  �वषारी  �क� वा  आरो�ाला  घातक  असू  शकतात. 

 अ�ाची भेसळ करणे हा काय�ाने गु�ा आहे. भेसळयु� अ� खाऊ नये. 

 अ�पदाथ� आ�ण �ात �मळ�व�ा जाणारे भेसळीचे पदाथ� पुढील�माणे आहेत. 

 दूध – पाणी, यु�रया, �ाच� 

 लाल �तखट – �वटांची भुकटी, लाल भोप�ाची भुकटी. 

 काळी �मरी – पपई�ा �बया 

 धने पावडर - लाकडाचा भुसा 

 श�गदाणे – लालसर गारगो�ा, खडे 

 तांदूळ – बारीक पांढरे खडे. 

 सराव क� या : 
 �. 1. सांगा पा� 

 i) पोषण कशाला �णतात ? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ii) अ�पदाथा�पासून �मळणा�ा ऊज�साठी कोणते एकक वापरले जाते ? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 iii) ख�नजे कशाला �णतात ? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 �. 2 तर काय होईल ? 

 i )  शरीराम�े आयोडीनची कमतरता �नमा�ण झाली. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ii) जीवनस� A चा अभाव �नमा�ण झाला आहे. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 �. 3 खालील प�र��तीत तु�ी कोण�ा अ�घटकांचे सेवन कराल ? 

 1. बेरीबेरी हा आजार झाला आहे. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद महारा�, पुणे ३०  28 



 SCERT M
ah

ara
sh

tra
 

 2. ��� आजाराची ल�णे �दसत आहेत. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 � 4 खालील पदाथा�चे कब�दके, ��थने, ��� पदाथ� व जीवनस�े याम�े वग�करण करा. 

 (बटाटा, कडधा�, तूप, पनीर, ग�, डाळी, मांस, पपई, दूध, अंडी, भाकरी, काकडी, सं�ी, मासे, तेल, गाजर) 

 कब�दके 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ��थने 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ���पदाथ� 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 जीवनस�े 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 � 5. कृती क�न बघा. 

 एका पारदश�क �ासात पाणी �ा, यात मधाचे कही थ�ब टाका. शु� मध हे पा�ा�ा तळाला जातात व तसेच राहतात 

 पण भेसळयु� मध पा�ात �वरघळते. 

 मध (शहद) भेसळयु� आहे क� नाही ते �लहा. 

 _____________________________________ 

 �. 6. ल�पणा टाळ�ासाठी तु�ी तुम�ा �रावर कोणते उपाय कराल? (4 मु�े) 

 1.------------------------------------------------------------------------------- 

 2.------------------------------------------------------------------------------ 

 3.------------------------------------------------------------------------------ 

 4.------------------------------------------------------------------------------ 

 � 7. �रका�ा जागा भरा. 

 अ. पोषकत�े यो� �ा �माणात आहारातून न �मळणे याला ____________ �णतात. 

 ब. गरजेपे�ा जा� आहार घेत�ाने ________________ होते. 

 क. शरीराला आव�क ती पोषकत�े न देणा�ा पदाथा�ला _____________ �णतात. 

 �.8 दुधामधील भेसळ ओळख�ासाठी एखादी कृती �लहा 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 अ�धक अ�ासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_ 

 source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312490069714 

 63270422411 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_ 

 source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186928397 

 762561151 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_ 

 source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186928514 

 498561764 

 कुपोषण, ल�पणा: 
 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186928759767041639?referrer=utm_sourc 

 e%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content 

 अ�पदाथा�तील भेसळ : 
 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186928867573761274?referrer=utm_sourc 

 e%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content 
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 कृ�तप��का : 08 
 समजुन घेऊ या :  अ��संथा �ा�ा, हाडांचे �कार.  
 संदभ� :  इय�ा सहावी �करण 8. आपली अ��सं�ा व  �चा  
 अ�यन  �न��ी  :  जीव  आ�ण  �व�वध  ���या  यांची  नाम�नद��शत  आकृती  /  �वाह  त�े  काढतात.  उदा.  फुलांचे  भाग, 
 सांधे, गाळण ���या, जलच� ई.  
 ल�ात घेऊ या : 
 अ��सं�ा :  
         शरीराला  �न��त  आकार  देऊन  आधार  देणा�ा,  तसेच  शरीरा�ा  आतील  नाजूक  इं��यांच े  र�ण  करणा�ा 
 सं�ेला अ��सं�ा �णतात. 
         आप�ा  शरीराम�े  असणा�ा  सव�  हाडांचा  आकार  एकसारखा  नसतो.  ��ेक  हाड  हे  वेगळे  आहे.  सव�  हाडांचा 
 �मळून  एक  सांगाडा  तयार  होतो.  सांगाडयामुळे  शरीराला  आकार  �ा�  होतो  शरीरातील  सव�  हाडे  व  कूचा�  एक�  �मळून 
 अ��सं�ेची रचना होते.  
          हाडांची  रचना  कठीण  असते.  हाडे  लव�चक  नसतात.  हाडांची  रचना  मु��े  दोन  घटकांनी  बनलेली  असते. 
 अ��पेशी  या  जै�वक  असतात,  तर  कॅि�शयम  काब�नेट,  कॅि�शयम  फॉ�ेट,  ख�नज,  �ार  यांसार�ा  अजै�वक 
 पदाथा�पासून हाडे बनतात. कॅि�शयममुळे हाडांना मजबूतपणा येतो.  

                                                             मानवी  अ��सं�ेचे भाग    
 हाडांचे �कार :   
       आप�ा शरीरातील हाडांचे आकारानुसार �ामु�ाने चार �कार पडतात. ही हाडे शरीरात कुठे असतात यावर 
 आप�ा �म�ांशी चचा� करा.  

 चपटी हाडे  लहान हाडे  अ�नय�मत हाडे  लांब हाडे 

 सांधा :- �ा �ठकाणी दोन �क� वा दोनपे�ा जा� हाडे जोडलेली असतात, �ा जोडणीला सांधा �णतात. 
 सांधे दोन �कारचे असतात. 
 1. चल सांधा :- हाडांची हालचाल होते. उदा. हात, पाय यातील हाडे. 
 2. अचल सांधा :- हाडांची हालचाल होत नाही. उदा. कवटीचे हाड (खालचा जबडा सोडून). 
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 सराव क� या : 
  � 1. खालील �च�ातील सांगाडया व�न �ाणी ओळखा आ�ण �ांची नावे �लहा. 

 1)  2)  3)  4) 

  � 2. शरीरात हाडे नसती तर ? तुम�ा श�ात �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
  �.3  एक मोजप�ी �ा व तुम�ा हाता�ा व पायां�ा हाडांची लांबी मोजा. हीच कृती तु�ी तुमचे आई, बाबा, बहीण, 
 भाऊ यां�ा संदभा�त क�न मा�हती खालील त�ात भरा. 

 हाडे  हाडांची लांबी सेमी म�े 
 �तः  आई  बाबा  बहीण / भाऊ 

 हाताचे हाड  

 पायाचे हाड  

 �.4 जो�ा लावा. 
 गट अ  उ�र  गट ब 

 1. उखळीचा सांधा  अ. गुडघा 

 2. �बजा�गरीचा सांधा  आ. मनगट 

 3. सरकता सांधा  इ. खांदा 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 आपली अ��सं�ा    
 https://diksha.gov.in/play/content/do_312604667564204032219163?referrer=utm_so 
 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content 
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 कृ�तप��का : 09 
 समजून घेऊ या :  गती, रोज�ा जीवनातील गती व गतीचे �कार 

 संदभ� :  इय�ा सहावी   �करण- 9 गती व गतीचे �कार 
 अ�यन �न��ी :  �नरी�ण�म गुणधमा��ा आधारे  पदाथ� सजीव व ���या यांचे वग�करण करतात. उदा: जै�वक 
 आ�ण अजै�वक असे अ�धवासाचे घटक, रेषीय,वतु�ळाकार, �नयतका�लक गती इ�ादी. 
 ल�ात घेऊ या : 

 हालचाल होणा�ा व�ूंना ‘गती’ आहे असे �णतात. 

 �नरी�ण करणा�ाला एखादी व�ू सतत बदलत 

 असताना �दसत असेल तर ती व�ू ग�तमान आहे असे 

 �णतात. 

 व�ू�ा ठरा�वक वेळेत एका �ठकाणापासून 

 दुस�ा �ठकाणी होत असले�ा �व�ापनाला व�ूची 

 गती  असे �णतात. 

 गतीचे �कार  समजून घेऊ या. 

 रेषीय गती :  एखादी व�ू एकाच सरळ रेषेत �क� वा 

 एकाच �दशेने येत असेल तर �ा गतीला �ा व�ूची 

 ‘रेषीय गती’ असे �णतात. 

 रेषीय गतीचे दोन मु� �कार : 

 1.  रेषीय  एकसमान  गती  :  एकक  कालावधीत  एका  सरळ  रेषेत  जाणा�ा  व�ूने  पार  केलेले  अंतर  जे�ा  सतत  सारखेच 

 असते ते�ा �ा गतीला ‘रेषीय एकसमान गती’ असे �णतात. 

 2.  रेषीय  असमान  गती  :  एकक  कालावधीत  एका  सरळ  रेषेत  जाणा�ा  व�ूने  पार 

 केलेले अंतर जे�ा सतत बदलते ते�ा �ा गतीला ‘रेषीय असमान गती’ असे �णतात. 

 नैकरेषीय गती :  एका सरळ रेषेत न जाणा�ा व�ू�ा गतीस ‘नैकरेषीय गती’ असे 

 �णतात. या गतीचे खालील �कार आहेत. 
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 1. आंदो�लत गती :  आंदोलनामुळे �ा� होणा�ा गतीला 
 ‘आंदो�लत गती’ असे �णतात. 

 2. वतु�ळाकार गती :  वतु�ळाकार मागा�ने असणा�ा 

 व�ूला ‘वतु�ळाकार गती’ असे �णतात. 

 3.  �नयतका�लक  गती  :  �ा  गती  म�े  व�ू  ठरा�वक 

 वेळेनंतर  एका  �व�श�  �ब� दूतून  पु�ापु�ा  जाते  �ा 

 गतीला ‘�नयतका�लक गती’ असे �णतात. 

 4. या���क गती :  गती ची �दशा व चाल सतत 

 बदलत असते �ा गतीला ‘या���क गती’ अस े

 �णतात. 

 ल�ात ठेवा :   एखादी व�ू ग�तमान असताना �तला एकाच �कारची गती असेल असे नाही. 

 चाल :  एकक कालावधीत व�ूने पार केले�ा अंतरास �ा  व�ूची चाल असे �णतात. 

 सू� :  चाल =  ______  पार केलेले अंतर_______ 
 अंतर पार कर�ास लागणारा वेळ 

 सराव क� या : 
 1. प�रसरातील ग�तमान असणा�ा �व�वध व�ूंची यादी क�न �ाम�े गतीचे कोणकोणते �कार �दसतात याचा शोध 

 �ा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 2. खालील �च�ाव�न गतीचे �कार ओळखा. 

 ------------------------------ 

 ---------------------------- 

 ----------------------------- 

 --------------------------- 

 1. हाताम�े एक च�डू �ा व खुच�वर उभे रा�न च�डू खाली सोडा व याव�न च�डू�ा गतीचा �कार ओळखा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 2. आप�ा रोज�ा जीवनातील रेषीय गतीची काही उदाहरणे सांगा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 3. रेषीय एकसमान गती व रेषीय असमान गती यामधील फरक उदाहरणासह �� करा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 4. तुम�ा �नरी�णातील ग�तमान व�ूंची यादी करा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 5. जर एक वाहन 7 तासांम�े 350 �कलोमीटर अंतर पार करत असेल तर ते वाहन एका तासाम�े �कती अंतर पार 

 करते हे सू�ाचा वापर क�न काढा . 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 क�न पहा व शोध �ा : 

 1.  झोपा�ावर झोके घेताना झोपा�ाचे �नरी�ण करा व गतीचे �कार सांगा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 2.  आकाशाम�े प�ी उडत असताना �नरी�ण करा व �ामधील गतीचे �कार ओळखा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 3.  एका सरळ र�ावर  सायकल चालवा व सायकल चालवत असताना तुमची सायकल व सायकलचे चाक याचे 

 �नरी�ण क�न गतीचे �कार सांगा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_ 

 source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186919315 

 619841628 
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 कृ�तप��का : 10 

 समजून घेऊ या :  बल व बलाचे �कार 

 संदभ� :  इय�ा –  सहावी �करण 10- बल व बलाचे �कार 

 अ�यन �न��ी :  �ज�ासेतून �नमा�ण झाले�ा  �� नांची  उ�रे शोध�ासाठी सा�ा तपास�ा करतात. 

 ल�ात घेऊ या : 
 व�ूवर  कोण�ाही  �कारे  ओढणे  व  ढकल�ासाठी  लावले�ा  जोरास  ‘बल’  असे  �णतात.  कोणतीही  व�ू 

 हलव�ासाठी  बलाची  आव�कता  असते  तसेच  गतीमान  व�ूची  �दशा  बदल�ासाठी  व  �तला  थांब�व�ासाठी  बलाचा 

 वापर होतो. व�ूचा आकार बदल�ासाठी बलाची आव�कता असते. 

 बलाचे �कार 

 1. �ायू बल :  �ायू �ा साहा�ाने लावले�ा बलाला 

 ‘�ायू बल’ असे �णतात. 

 2. यां��क बल :  यं� माफ� त लाव�ा गेले�ा बलाला 

 ‘यां��क बल’ असे �णतात. 

 1. गु��ीय बल : 

 पृ�ी  जे  बल  लावून  व�ूंना  आप�ाकडे  खेचते,  �ास 

 ‘गु��ीय  बल’  असे  �णतात.  जा�  वजन  उचल�ासाठी 

 जा�  बल  लावावे  लागते.  लहान  पो�ा  वरील  गु��ीय  बल 

 कमी  आहे  �णजेच  �ाचे  वजन  कमी  आहे  व  मो�ा  पो�ा 

 वरील  गु��ीय  बल  जा�  आहे  �णज े  �ाचे  वजन  जा� 
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 आहे. 

 व�ूवरील गु��ीय बल �णजेच �ा व�ूचे वजन होय. 

 2.  चंुबक�य बल: 

 चंुबकामुळे लाव�ा गेले�ा बलाला चुंबक�य बल असे �णतात. 

 घष�ण बल  : 

 घष�ण  बल  हे  नेहमी  गती�ा  �वरोधात  काय�  करते.जे�ा  दोन  पृ�  भागांम�े  घष�ण  होते  ते�ा  �ाम�े  गती  ही 

 कमी  होत  असते.  गुळगुळीत  पृ�भाग  यांम�े  घष�ण  बल  कमी  असते  तर  खडबडीत  पृ�भाग  याम� े घष�ण  बल  हे  जा� 

 असते. 

 ���तक �व�ुत बल : 

 घष�णामुळे  रबर,  �ा��क,  एबोनाईट  या  सार�ा  पदाथा�वर  �व�ुत  भार  �नमा�ण  होतो  अशा 

 �व�ुतभा�रत पदाथा�म�े जे बल �नमा�ण होते �ाला ‘���तक �व�ुत बल’ असे �णतात. 

 एक��त बले: 

 एखादी ��या घडत असताना �व�वध �कारची बले व�ूवर काय� करतात �ाला 

 ‘एक��त’ बले असे �णतात. 

 कृती क�या व समजून घेऊया : 

 1. तु�ी सायकल चालवताना �नरी�ण करा व �ाक�रता कोणकोणती बले काय� करतात ते ओळखा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 2. एक ���ग �ा व �त�ा दो�ी टोकांकडे दाब �ा. याक�रता तु�ी कोण�ा बलाचा उपयोग केला ते ओळखा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 सराव क� या : 
 1. �दले�ा �च�ाम�े कोणकोण�ा बलाचा वापर होतो ते ओळखा व 

 �ावर खूण करा. 

 1. �ायू बल.    2. यां��क बल.   3. वरील दो�ी. 

 2. फुटबॉल खेळत असताना च�डू कशामुळे ग�तमान होतो ? �ाची �दशा कशी बदलते ते सांगा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 3. च�डूवर बल लावून आकाशाकडे फेक�ानंतर च�डू थो�ा उंचीवर जाऊन परत खाली येतो �ामागील कारण शोधा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 4. एका टेबलवर लोखंडी �खळे, काचेचा �ास व �ा��कची व�ू ठेवा �ानंतर एक चुंबक घेऊन �ा व�ुंजवळ घेऊन 

 जा. �ामधील कुठली व�ू चंुबकाकडे आक�ष� त होते ते बघा व �ा आकष�णा मागील कारण शोधा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 5. �ा��क�ा कागदाचे मासे तयार क�न एका बाजूला टाच�ा लावा व एका भां�ात पाणी घेऊन �ाम�े हे मासे 

 सोडा ते तरंगतील ते�ा चुंबक घेऊन पा�ाव�न �फरवा व मासे �फर�ाचे कारण शोधा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 6.एका  टेबलवर  कागदाचे  कपटे  पसरा  व  �ा��कचा  कंगवा  तेल  न  लावले�ा  केसांवर  घासून  �ाला  कागदा�ा 

 कप�ांजवळ आणा, काय होते ते बघा व �ामागील कारण शोधा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 7.रे�े�ानकावरील �ज�ा�ा उतरणीचा पृ�भाग खडबडीत केलेला असतो, असे का ? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 8.यं�ांना वेळोवेळी तेल �दले जाते, असे का? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 अ�धक मा�हती �मळवा: 

 1.  शा�� सर आयझॅक �ूटन व �ाने लावले�ा संशोधनाब�ल मा�हती गोळा करा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 2.  मॅगले� �ेन करीता वापरलेले वै�ा�नक त� शोधा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�क : 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_ 

 source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604668398 

 977024219166 
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 कृ�तप��का : 11 
 समजून घेऊ या :  काय� व ऊजा� संक�ना,  काय� आ�ण  ऊजा� संबंध. 

 संदभ� :  इय�ा सहावी,   �करण 11 काय� आ�ण ऊजा�. 

 अ�यन �न��ी :  दैनं�दन जीवनात �शकत असले�ा वै�ा�नक  संक�नांचा वापर  करतात. 

 ���या व घटना �� करतात. उदा. ऊज�ची �पे, रचना, उपल� �ोतांचा वापर, �नयोजन ई. 

 बाब�म�े सज�नशीलता �द�श�त करतात. 

 ल�ात घेऊ या : 
 जे�ा बल लावून एखा�ा व�ूचे �व�ापन होते ते�ा �ाला काय� झाले असे �णतात. 

 सार�ाच अंतराचे �व�ापन झाले तरी �ा काया�स जा�  बल लागते ते काय� अ�धक असते, सारखेच  बल 

 लावून जा� �व�ापन झाले तर ते काय�ही अ�धक असते. 

 सारखेच बल वापरले असताना जा� �व�ापन झालेले काय� अ�धक असते �णजेच काय� मोज�ासाठी बल 

 आ�ण झालेले �व�ापन या दो�ी चा �वचार करावा लागतो. 

 काय�-ऊजा� संबंध : 

 काय� कर�ा�ा �मतेला ‘ऊजा�’ �णतात. ऊज�चे �पांतर बलामाफ� त काया�त होते. 
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 यां��क  ऊजा�  :  यां��क  काय�  कर�ासाठी  वापर�ा  जाणा�ा  ऊज�ला  ‘यां��क  ऊजा�’  अस े

 �णतात.  ���तज  ऊजा�  व  ग�तज  ऊजा�  असे  यां��क  ऊज�चे  दोन  �कार  आहेत.  ���तज  ऊजा� 

 ��ती मुळे तर ग�तज ऊजा� गतीमुळे �ा� होते. 

 ���तज  ऊजा�  :  ���तज  ऊजा�  व�ू�ा  �व�श�  ��तीमुळे  �क� वा  �ानामुळे  पदाथा�त  �क� वा  व�ूत 

 साठवले�ा ऊज�ला ‘���तज ऊजा�’ �णतात. 

 ग�तज  ऊजा�  :  गतीमुळे  �ा�  झाले�ा  ऊज�ला  ‘ग�तज  ऊजा�’  असे  �णतात.  उदाहरणाथ�  कॅरम  खेळताना  गोटी  व 

 ��ायकरला ऊजा� �द�ावर दो�ी व�ूंना गती �ा� होते. 

 उ�ता ऊजा� :  उ�ता हे ऊज�चे �प आहे. सूय��काशाम�े  उ�ता असते. उ�ता ही 

 कॅलरी या एककात मोजतात. 

 कृती क�न पहा : 

 एक  ब�हग�ल  �भ� ग  घेऊन  एका  कागदा  समोर  सूय��काशात  धरा.  कागदावर 

 बारीकसा  �ठपका  �दसेल  अशा  �कारे  �भ� ग  �व��त  धरा.  या  ��तीम� े

 �भ� ग  ध�न  ठेव�ानंतर  आपणास  काय  �दसते  याचे  काळजीपूव�क  �नरी�ण 

 करा असे का होते याचा शोध �ा. 

 �काश ऊजा� :  सूय��काशा�ा साहा�ाने वन�ती  आपले अ� तयार करतात �णजे �काश ऊज�चे  �पांतरण अ�ातील 

 रासाय�नक  ऊज�त होते. या ऊज�चा वापर वन�ती आ�ण �ाणी �ांची कामे कर�ासाठी करतात �णजे �काश हे 

 ऊज�चे �प आहे. 

 �नी  ऊजा�  :  मोठया  आवाजामुळे  �खडकां�ा  काचांना  तडे  गेलेले  तु�ी  पा�हले  असेल.  �ाच�माणे  खेळ�ातील  काही 

 मोटार�ची  हालचाल  �नयं��त  कर�ासाठी  �नीचा  वापर  केला  जातो,  �णजेच  �नीमुळे  काही  काय�  होतात  याव�न 

 �नी हे एक ऊज�चे �प आहे हे आपणास समजते. 

 रासाय�नक ऊजा� :  लाकूड जळू लागले क� उ�ता व �काश  �मळतो. काही वेळा जळ�ाचा आवाजही होतो, कारण 

 लाकडात साठलेली ऊजा� वेगवेग�ा �पात बाहेर पड़ते. लेड  ॲ  �सड बॅटरीम�े होणा-या रासाय�नक ��येने �व�ुत  ऊजा� 

 �नमा�ण होते. रासाय�नक ��येमधून �मळणा�ा ऊज�ला रासाय�नक ऊजा� �णतात. 
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 सराव क� या : 
 1.जरा डोके चालवा: 

 खालील �च� पा�न �व�ापन, काय� व बल यांचा पर�र संबंध थोड�ात �लहा. 

 ______________________________________________________________________ 

 2. यो� पया�य �नवडा. 

 a)  पदाथा��ा अंगी असणारी काय� कर�ाची �मता �णजे _____________ होय. 

 (ऊजा�, �व�ापन, बल ) 

 b)  एका  मजुराने  चार  पा�ा  खडी  100  मीटर  अंतरावर  वा�न  नेली,  जर  �ाने  दोन  पा�ा  खडी  200  मीटर 

 अंतरावर वा�न नेली तर ______________ काय� घडेल. (समान, अ�धक, कमी) 

 3. जरा डोके चालवा: 

 1.  ��ेक ��या करताना बल लावणे आव�क आहे का ? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 2. बलामाफ� त काया�त �पांतर हो�ासाठी कशाची आव�कता असते ? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 3. काय सांगाल ? 

 a) �व�ापन झाले असे के�ा �णता येईल ? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 b) काय� मोज�ासाठी कशाचा �वचार करावा लागतो ? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 4.  पृ�ीवरील वातावरणाला सूया�ची कशा �कारे मदत होते ते �लहा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 5. सौर ऊजा� उपकरणांम�े सूया�पासून �मळणा�ा कोण�ा ऊज�चा वापर केला जातो? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 6. ऊजा� �ोत कशाला �णता येईल? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 7. �दवाळीमधे तु�ी जे फटाके फोड़ता �ात कोण�ा �कारची ऊजा� साठवलेली असते ? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 8. उदाहरण दया. 

 �काश ऊजा� - ------------------------------------------------------------------- 

 �नी ऊजा� -  -------------------------------------------------------------------- 

 रासाय�नक ऊजा� -  ---------------------------------------------------------------- 

 9. आप�ा घरात, प�रसरात कोणकोण�ा ऊज�ची उदाहरणे तु�ाला बघायला �मळतात? आप�ा �म�ांशी चचा� क�न 

 �लहा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_ 

 source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186920313 

 159681761 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_ 

 source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_313018692053 

 6473601271 
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 कृ�तप��का  �मांक -12 
 संक�ना :  साधी  यं�े,  गंुतागुंतीची  यं�े,  साधी  यं�े - उतरण,  पाचर 

 संदभ�  :  इय�ा  6 वी  �करण  12- साधी  यं�े  - उतरण,  पाचर 

 अ�यन  �न��ी :  06. 72. 09   प�रसरातील  सा�ह�  वाप�न  �ा�पे  तयार करतात  व   �ांचे  काय�  �� 

 करतात . 

 06.72.12  रचना,  उपल�  �ोतांचा  वापर,  �नयोजन  इ�ादी  बाब�म�े  सज�नशीलता  �द�श�त  करतात. 

 ल�ात  घेऊ या : 
 यं�े : 

 दैनं�दन जीवनाम�े  कमी वेळेत  कमी  �माने  व  अ�धक  कामे   �ावीत  यासाठी  जी  साधने  वापरली  जातात 

 �ांना ‘ यं�े  ‘�णतात . 

 साधी  यं�े : �ा यं�ांची रचना साधी,  सोपी  असते  �ा  यं�ांना ‘ 

 साधी  यं�े’  �णतात . 

 साधी यं�े  सहज  हाताळता  येतात. ती  �बघड�ाची व  खराब 

 हो�ाची  श�ता  कमी  असते. 

 गंुतागंुतीची  यं�े  :  �च�ात  दाख�वले�ा  यं�ांचे 

 �नरी�ण  करा.  या  यं�ांम�े  अनेक  भाग  आहेत.  एक 

 काम  पूण�  कर�ास  �ात  अनेक  ���या  होत 

 असतात.  �ासाठी  या  यं�ांम�े  अनेक  भाग 

 एकमेकांशी  जोडलेले  असतात  �णून  या  यं�ांना  ‘ 

 गुंतागंुतीची  यं�े ’�णतात. 

 गुंतागंुती�ा यं�ांची  रचना ���  असते. 

 उतरण 

 �च�ात  दाख�व�ा�माणे  वजन  उचल�ासाठी  �तरपी टेकवलेली  फळी  वापरली,   तर  आप�ाला  कमी 

 वजन  पेलावे  लागते  आ�ण  वजन  चढवणे  हलके  वाटते.  अशा  फळीला  ‘ उतरण’   �णतात . 

 उतरणीचा  चढाव  �जतका  कमी  �ततके  वजन  कमी  जाणवते.  परंतु  ती 

 उतरण  लांबीला  जा�  असते.  उतरणीचा  चढाव  �जतका  जा�  �ततक�च 

 �तची लांबी कमी,  परंतु  आप�ाला  अ�धक  वजन  पेलावे  लागते. 

 �ू  ही एक  लोखंडी  प�ीची  गुंडाळलेली उतरणचं  आहे.  ड�गरावरील घाटाचा 

 र�ा  ही  ड�गराभोवती  गंुडाळलेली  एक  उतरणचं  आहे . 
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 पाचर 

 दोन  उतरणी  जोड�ा  �क  एक  धारदार  अवजार  तयार  होते.  अशा  अवजाराला 

 ‘पाचर’  �णतात.  पाचराचा  उपयोग  एखा�ा  व�ूचे  दोन  तुकडे  कर�ासाठी 

 �क� वा �चकटले�ा  व�ू  वेग�ा  कर�ासाठी  होतो. 

 कु�ाड,   सूरी,  पटाशी,  सुई,  �खळा  ही  पाचरची  उदाहरणे आहेत. 

 चला सराव  क�या 
 1)  तुम�ा  घरी  वापरत  असलेली  साधी  यं�े   शोधा व  �ांची  नावे  �लहा. 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 2)  �च�ातील  साधनांची   नावे  सांगा  व �ांचा  उपयोग  कसा  होत  आहे 

 याचे  वण�न  करा . 

 —---------------------------------------------------- 

 —---------------------------------------------------- 

 —---------------------------------------------------- 

 3)  घराम�े आढळणा�ा  �व�वध  यं�ांची यादी  करा  व  �ांचे  �कार 

 �लहा . 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 4)  �च�ात दाखव�ा�माणे  उतरण तयार  करा. 

 5) खालील  यं�ांचे   साधी  यं�े,  गुंतागुंतीची  यं�े  असे   वग�करण  करा. 

 सायकल  सूरी,  पाचर,  �ू,  �म�र,  सुई,  ढकलगाडी,  बॉटल  ओपनर,  नेलकटर,   �शलाई    मशीन,क�ी 
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 साधी यं�े 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 गुंतागंुतीची यं�े 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 6) घरी  वापरत  असलेली  साधी  यं�े  शोधा व  �ांची  नावे  �लहा 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 कृती /�ा���क :- 
 1) जुने. टाकाऊ .अडगळीतील  सा�ह�  शोधा .�ापासून  एखादे  उपयोगी  यं�  बनवा. 

 2) जुने  खराब  झालेले  एखादे  पेन  �ा  व �ापासून  एक  यं�  तयार  करा. 

 अ�धक मा�हतीसाठी �ल�क : 
 साधी  यं�े 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?contentId=do_ 

 3130186925338132481762 

 पाचर 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_ 

 source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186921532 

 129281148 
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 कृ�तप��का : 13 
 समजून घेऊ या :  �नी  �न�म�ती 

 संदभ� :  इय�ा सहावी, पाठ- 13 �नी 

 अ�यन �न��ी :  ���या, घटना यांचा कारणांशी  संबंध लावतात. 

 ल�ात घेऊ या : 
 प�ांची  �कल�बल,  गा�ांचे  हॉन�,  �ा�फक  पो�लसां�ा  �श�ीचा  आवाज,  �ा�ांचे  आवाज,  फटा�ांचे  आवाज, 

 ढगांचा  गडगडाट  असे  �व�वध  आवाज  आपण  आप�ा  प�रसरात  ऐकत  असतो.  या  �व�वध  �कार�ा  आवाजांना  शा�ीय 

 भाषेत  '�नी'  �णतात.काही  �नी  मोठे  अस�ाने  ते  सहज  ऐकू  येतात,  तर  काही  �नी  खूप  लहान  अस�ाने  ते  ल� 

 �द�ा�शवाय ऐकू येत नाहीत.काही �नी आप�ाला आवडतात,  तर काही �नी आप�ाला आवडत नाहीत. 

 �नी कसे �नमा�ण होत असतील? 

 खाली �दले�ा कृती तु�ी क�न पाहा. 

 1.  घरातील  रे�डओ  अथवा  टेपरेकॉड�रवर  गाणे  वाजत  असताना  �ा�ा  �ीकरवर  हात  ठेवा.  काय  जाणवते?  काही 

 वेळानंतर रे�डओ अथवा टेपरेकॉड�र बंद करा. आता काय होईल? 

 2.  एक  रबरबँड  �ा  व  खालील  �च�ात  दाखव�ा�माणे  ताणून  �ाची  एक  बाजू  सोडून  �ा.  काय  �दसले?  तुमचे 

 �नरी�ण खालील ओळीत �लहा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 �नी �नमा�ण करणा�ा व�ूंची ठरा�वक प�तीने हालचाल होत असते,�णजेच जलद गतीने आंदोलन होत असते 

 �णजेच कंपन होत असते. �नी �नमा�ण हो�ासाठी एखा�ा व�ूचे 'कंपन' होणे आव�क असते.व�ूचे कंपन होत 

 असते तोपय�तच आप�ाला �नी ऐकू येतो.कंपन थांबले क� �नीही बंद होतो.�ा व�ूमुळे  �नी �नमा�ण होतो, �तला 

 �नी�ोत �णतात. 

 आवाज �क� वा �नी आप�ाला कसा ऐकू येतो? 

 �ा  व�ूंमुळे  �नी  �नमा�ण  होतो  �तला  �नी  �ोत  �णतात.  �नी  �ोताभोवती  हवा  असते.  �नीने  �ोतांचे 

 कंपन  होऊ  लागले  क�  �ा�ा  लगत�ा  हवेचा  थरही  कंप  पावतो.  �नी  �ोतापासून  सव�  �दशांना  �नी�ा  कंपनांची 

 लाट  पसरत  जाते.  या  लाटेलाच  ��नलहरी  �णतात.  या  ��नलहरी  आप�ा  कानापय�त  पोहोचतात.  कानांतील 

 पोकळीत  नाजूक  पडदा  असतो.  तो  कंप  पावतो.  या  कंपनांमुळे  �नमा�ण  होणारी  संवेदना  कानातील  चेतातंतू�ारे  आप�ा 

 म�दूपय�त पोहोचते आ�ण आप�ाला �नी ऐकू येतो. 

 �नीचे �सारण :  �नी �ोतापासून �नी लहरी सव�  बाजूंना पसरणे �णजे �नी �सारण होय. 
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 1.  �च�ात दाखव�ा�माणे दोन फुगे �ा. एका फु�ांम�े हवा भरा व दुस�ात पाणी भरा. 

 पाणी भरलेला फुगा                   हवा भरलेला फुगा 

 आता �थम हवा भरलेला फुगा कानावर दाबून धरा. फु�ावर बोटाने घासा आ�ण आवाज 

 ऐका.हीच कृती पाणी भरले�ा फु�ावर करा. कोण�ा फु�ामधून आवाज अ�धक �� 

 ऐकू आला? 

 —----------------------------------------------------------------------------- 

 2) 

 कोणीही  दोघेजण  �मळून  ही  कृती  करा.  �च�ात  दाखव�ा�माणे  दोन  नारळा�ा  करवं�ा  �क� वा  दोन  कागदी  कपाम� े

 दोरा  बांधून  �ा.  �च�ात  दाखव�ा�माणे  दोरा  सैल  ठेवून,  एकाने  कप/  करवंटी  कानाला  लावा,  दुस�ाने  बोला.  आवाज 

 येतो  का  ते  ऐका.  आता  �ातील  दोरा  ताणून,  लांब  अंतरावर  उभे  राहा.  आता  एकाने  बोला  दुस�ाने  कानाला  लावा  आ�ण 

 बोललेला  आवाज  येतो  क�  नाही  ते  अनुभवा.  आता  तु�ाला  आवाज  येईल.  �नी  �ोताभोवती  असणा�ा  �ा 

 पदाथा�मधून ��नलहरी पसरतात �ांना '�नी �सारणाचे मा�म' �णतात. 

 �नी�ा  �सारणासाठी  मा�माची  आव�कता  असते.हवा,  पाणी  �क� वा  एखा�ा  �ायूमधून  �नीलहर�चे 

 �सारण  होते.�नीचे  �सारण  �ायू,  �व  �क� वा  वायू  मा�मांतून  होते.  �नी  लहर�चे  �सारण  वायू  पे�ा  �वातून  तर 

 �वापे�ा �ायूतून  अ�धक वेगाने होते. 

 �नवा�त �णजे �जथे हवा नाही अशी संपूण�पणे �रकामी असलेली जागा. 

 सराव क� या : 
 1)  एखादे ताट  ज�मनीवर पडले असता खूप मोठा आवाज होतो.तो बंद कर�ासाठी आपण काय करतो? असे के�ाने 

 काय होते? ��� �योग कर व �नरी�ण खालील ओळीत �लहा. 
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 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 2) एखादा तबला �क� वा ताट घेऊन �ावर थोडा भुसा �क� वा मोहरीचे दाणे �क� वा वाळू पसरा आ�ण बोटांनी �टचक� मारा. 

 आवाज होत असे पय�त काय �दसते? आवाज बंद झा�ावर काय �दसते ते �लही? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 3) खालील �नी कशा�ा कंपनाने �नमा�ण होतात ते �लहा. 

 ●  सतार  -------------------------------- 

 ●  घंटा  -------------------------------- 

 ●  नळातून पडणारे पाणी  -------------------------------- 

 ●  खाली पडून फुटणारी बशी -------------------------------- 

 4) �च�ात दाखव�ा�माणे एक पा�ाने भरलेले भांडे �ा. �ा�ा कडेवर छोटासा 

 आघात करा. तु�ाला काय �दसते? ते �लही. 

 ------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------- 

 भां�ातील पा�ावर लाटा/तरंग का �नमा�ण झाले ? 

 —------------------------------------------------------------------------------ 

 5)एका �नवा�त भां�ाम�े �णजे �जथे हवा नाही अशा भां�ाम�े टांगलेली घंटा 

 वाजत असेल, तर  �तचा आवाज ऐकू येईल का? तुझे काय मत आहे? 

 ------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 6) �नीचे �सारण हो�ासाठी कोणकोण�ा मा�मांची आव�कता आहे असे तुला वाटते? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 7) �नी �सारण �णजे काय? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 �नी 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_ 

 source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_ 

 source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&con 
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 कृ�तप��का :  14 
 समजून घेऊ या :  �काशाचे �ोत व �काशाचे  सं�मण :  पारदश�क पदाथ�, अपारदश�क पदाथ�, अध�पारदश�क पदाथ�, 
 छाया �न�म�ती 
 संदभ� :  इय�ा सहावी पाठ 14- �काश व छाया�न�म�ती  
 अ�यन  �न��ी  :  प�रसरातील  सा�ह�  वाप�न  �ा�पे  तयार  करतात  व  �ांचे  काय�  ��  करतात.  उदा.  �पन  होल 
 कॅमेरा, प�रदश�क, �वजेरी इ�ादी. 
 ल�ात घेऊ या : 
 गडद अंधाराम�े आप�ाला व�ू �दसतात का? सभोवताल�ा  व�ू  आप�ाला कशामुळे  �दसतात? 

 वरील  �च�ाम�े  कशाकशापासून  �काश  �मळत  आहे,  �ाची  यादी  करा  व  वहीत  �लहा.व�ू  �दस�ासाठी 
 आप�ाला उजेडाची �णजेच �काशाची आव�कता असते. 

 �ा  व�ू  �क� वा  पदाथ�  �काश  बाहेर  टाकतात  �णजेच  �ा  �तः  �काशाच े �ोत  �क� वा  उगम�ान  आहेत  �ांना 
 'दी�ीमान  व�ू  �क� वा  पदाथ�'  �णतात.  व�ू  �ा  �माणात  �काश  बाहेर  टाकतात  �ाव�न  �काशाची  ती�ता  ठरते. 
 उदाहरणाथ�. �वजेरीतून  बाहेर पडणारा �काश हा मेणब�ी पासून  �मळणा�ा �काशापे�ा जा� ती� असतो. 
      सूय�   हा  �काशाचा  मु�  नैस�ग�क  �ोत  आहे.आकाशात  रा�ी  �दसणारे  इतर  तारे  तसेच  काजवे,  अँगलरफ�श,  
 हनी मश�म  सु�ा �काशाचे नैस�ग�क �ोत आहेत. 

 �ा  व�ू  �क� वा  पदाथ�  �तः  �काशाचे  �ोत  नाहीत  �ांना  दी��हीन  व�ू  �क� वा  पदाथ�  �णतात.  काही 
 मानव�न�म�त  पदाथ�  �क� वा  व�ू  �काश  देतात  �ांना  �काशाचे  कृ��म  �ोत  असे  �णतात.   उदा.  मेणब�ीची  �ोत,  
 कंदील, �व�ुत ब� इ. 

 �काशाचे सं�मण:  
 दुपार�ा  वेळी  �खडक��ा,  दरवाजा�ा  फटीतून  �क� वा 
 छता�ा  छो�ा  �छ�ातून   आत  आलेले  �काश�करण 
 पा�हले  असतील.  �काशाची  �करणे  फटीतून  �क� वा  छताचा 
 छो�ा  �छ�ातून  ज�मनीकडे  येताना  �ां�ा  मागा�तील 
 धू�लकण  तु�ांला  ��पणे  �दसतात.  या  कारणांमुळेच 
 �काशाचा  माग�  आप�ाला  समजतो.  याव�न,  �काशाचा 
 माग� सरळ अस�ाचे आप�ा ल�ात येते. 
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 �काशाचा �वास: 

   
                                        

 तीन  पु�े   �ा.  जाड  सुई  �क� वा  दाभणा�ा  सा�ाने  �ा  पु��ा�ा   मधोमध  बारीक  �छ�  पाडा.  वरील  आकृतीत 
 दश��व�ा�माणे  �ापुढे  �ांची  तीन  �छ�े  एका  रेषेत  येतील  अशी  मांडणी  करा.  �ां�ा  एका  बाजूस  एक  पेटती  मेणब�ी 
 उभी  करा  व  दुस�ा  बाजूने  मेणब�ी�ा  �ोतीकडे  पहा.  �ोत  का  �दसते  याचा  �वचार  करा.  आता  तीन  पु��ापैक� 
 कोणताही  एक  पु�ा  थोडासा  सरकवा.  तु�ाला  �ोत  �दसत े का  ते  पहा.  आता  �ोत  �दसत  नाही.  का  �दसत  नाही  यावर 
 �वचार  करा.  �ोत  न  �दस�ाचे  कारण  वहीत  �लहा.�काशा�ा  सरळ  �दशेतील  �वासाला  �काशाचे  रेषीय  सं�मण  असे 
 �णतात. 

 बॅड�म� टन�ा  फुलांचा  डबा  �ा.  �ा�ा  एका  बाजूचे  झाकण  काढून  �ा  जागी  पांढरा  पातळ  कागद  �चकटवा. 
 दुस�ा  बाजू�ा  झाकणाला  म�भागी  �छ�  पाडा.  एक  मेणब�ी  पेटवा  व  �तची  �ोत  खालील  �च�ात  दाखव�ा�माणे  ती 
 �छ�ा�ा समोर येईल अशी ठेवा. 

 पातळ कागदावर तु�ाला मेणब�ी�ा �ोतीची उलटी ��तमा �दसेल. 
 बाजू�ा �च�ाचे �नरी�ण करा व सू�च�छ� ��तमा�ाहक�ा पड�ावरील ��तमा उलटी का �दसते, �ाचे कारण वहीत 
 �लहा. 
 �च�ातील �खडक�तून बाहेर पा�हले असता काय फरक जाणवतो? कशामुळे? 

     
          1.                                               2.                                         3. 
 �च�ातील  प�ह�ा  �खडक�तून  बाहेरचं  ��  ��  �दसत  आहे.  दुस�ा  �खडक�तून  बाहेरील  ��  अंधुक,  अ�� 

 �दसत  आहे.  �तस�ा  �मांका�ा  �खडक�तून  बाहेरील  कोणतेही  ��  �दसत  नाही.  �खडक��ा  तावदाना�ा 
 ��पानुसार आप�ाला पलीकड�ा व�ू �दसतात �क� वा �दसत नाही. 
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 पारदश�क  पदाथ�  :   �ा  पदाथा�तून  �काश  आरपार  जातो,  तो  पारदश�क  पदाथ�  होय.  प�ह�ा  �खडक��ा  तावदानाची  काच 
 वापरलेली आहे, �ातून �काश आरपार जातो �णून ती काच पारदश�क पदाथ� होय. 
 अध�पारदश�क पदाथ�: 

 �ा  पदाथा�तून  �काश  काही  �माणात  आरपार  जातो,  तो  अध�पारदश�क  पदाथ�  होय.  दुस�ा  �खडक�तून 
 आप�ाला बाहेरील �� अंधुक, अ�� �दसते.�णजे या �खडक�चे तावदान अध�पारदश�क आहे. 
 अपारदश�क पदाथ�:  

 �ा  पदाथा�तून  �काश  आरपार  जात  नाही,  तो  अपारदश�क  पदाथ�  होय.  वरील  �खडक��ा  �च�ातील  �तस�ा 
 �खडक�तून  �काश  आरपार  जात  नाही  �ामुळे  �ातून  आप�ाला  बाहेरील  ��  �दसत  नाही.तीन  नंबर�ा  �खडक�चे 
 तावदान अपारदश�क आहे. 

 छाया �न�म�ती - कोण�ाही व�ूची अथवा सजीवाची सावली �णजे छाया होय. 

 खालील �च�ात दाखव�ा�माणे कृती करा व छाया �न�म�ती कशी होते ते पहा. 
 एक �वजेरी �ा. �भ� तीवर �वजेरीचा �काशझोत टाका. 

            
 आता तुम�ा �म�ाला �वजेरी आ�ण �भ� ती�ा म�े उभे करा. काय घडते ते पहा. �म�ाची सावली पृ�भागावर 

 �णजेच �भ� तीवर पडलेली �दसते. सावली �णजेच छाया होय. �वजेरीचा �काश �म�ावर पडला �णजेच अपारदश�क 
 व�ूवर पडला आ�ण मग �ाची �भ� तीवर छाया पडलेली आप�ाला �दसून येते. 

 �काश  �ोता�ा  मागा�म�े  अपारदश�क  व�ू  आली,  तर  �ातून  �काश  आरपार  जात  नाही.�ामुळे  व�ूपलीकडे 
 असले�ा �भ� तीवर �क� वा इतर पृ�भागावर व�ूची सावली पडते. या सावलीलाच �ा 'व�ूची छाया ' �णतात. 

 एखा�ा  व�ू  मधून  �काश  आरपार  जात  नाही  ते�ाच  �ा  व�ूची  छाया  �नमा�ण  होते.  छायेचे  ��प  �काशाचा 
 �ोत, व�ू आ�ण पडदा यां�ा पर�रांमधील अंतर व �दशेवर अवलंबून असते. 

 कोण�ाही  व�ूची  सूय��काशामुळे  पडणारी  छाया  सकाळी  आ�ण  सं�ाकाळी  लांब  असते  व  दुपारी  छोटी 
 असते.  छायेम�े  होणारा  बदल  हा  �काशाचा  �ोत,  व�ू  व  छाया  कशावर  पडणार  आहे  यांवर  अवलंबून  असतो.  र�ाने 
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 चालताना  झाडांचे  �नरी�ण  केले,  तर  हे  बदल  सहजासहजी  आप�ा  ल�ात  येतात.  रा�ी�ा  वेळी  आप�ाला  �दसणा�ा 
 साव�ा / छाया पा�न घाब�न जाऊ नये कारण �ामागे सोपे �व�ान असते. 

 सराव क�या: 
 1) एका मो�ा खोलीत तुम�ा �म�ाला तुम�ा पासून एका ठरा�वक अंतरावर उभे करा व �वजेरी वाप�न तुम�ा 
 �म�ाची छाया �भ� तीवर पाडा. आता पुढील काही कृती करा. छायेम�े होणा�ा बदलांचे �नरी�ण करा व छाया कशी 
 �दसली याची न�द करा. 
 अ) �म�ाला �भ� ती�ा जवळ पाठवा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 आ) �म�ाला तुम�ा जवळ बोलवा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 इ) आता तु�ी �ा�ापासून दूर जाऊन परत जवळ या. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ई) तुम�ा हातातील �वजेरी उंच धरा मग खाली धरा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ए) �म�ा�ा डा�ा व उज�ा बाजूस जा. छाया कोठे �दसते ते �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 2) छाया �न�म�ती�ा आधारे आपले हात, पाय यां�ा सा�ाने प�ी, �ाणी यांचे वेगवेगळे आकार तयार करा. 
 3) काचेचा पेला, पाणी व मोठा पांढरा कागद �ा. �खडक�त सूय��काश येईल अशा �ठकाणी पा�ाने भरलेला काचेचा 
 �ास ठेवा. कागदावर काय �दसते ते �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 4)  एक तार गोलाकार वाकवून साबणा�ा पा�ात बुडवून �ावर फंुकर मारली तर फुगे तयार होतात. �ा फु�ांम�े 

 काय �दसेल? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 5)  छाया �न�म�तीसाठी कोणकोण�ा बाबी आव�क असतात असे तुला वाटते? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 6) खालीलपैक� त�ात �दलेली ��ेक व�ू दी��मान आहे क� दी��हीन �लहा. 
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 व�ू  दी��मान/दी��हीन   

 पेन 

 पेटलेली मेणब�ी 

 पु�क 

 �वजेरी 

 7) आकृतीत दाखव�ा�माणे सरळ, परंतु सहज  वाकेल अशी एक नळी �ा �क� वा पेपरचा रोल करा. 
 �ँडवर  �क� वा  एखा�ा  उंच  ड�ावर  पेटती  मेणब�ी  ठेवा  व 
 नळीतून   �क� वा  पेपर�ा   रोल  मधून�त�ाकडे  पहा.  काय 
 �दसते?आता  नळी  वाकवून  �क� वा  पेपरचा   रोल  थोडासा 
 वाकवून  मेणब�ी  कडे  पहा.  काय  �दसते?  कोण�ा  कृतीम�े 
 मेणब�ीची �ोत ��  �दसेल? का? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 8) काही दी��मान व�ू �क� वा पदाथा�ची यादी करा व �ांचे नैस�ग�क व कृ��म �काश �ोत असे वग�करण करा. 

 दी��मान व�ू  नैस�ग�क �काशाचा �ोत  कृ��म �काश �ोत 

 1. �व� तव  ⬜  ☑ 

 2.  ⬜  ⬜ 

 3.  ⬜  ⬜ 

 4.  ⬜  ⬜ 

 5.  ⬜  ⬜ 

 6.  ⬜  ⬜ 

 7.  ⬜  ⬜ 
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 9)  काचा  तुकडा,  कागद,  रंगीत  काच,  तेलकट  कागद,  पांढरे  �ा��क,  चहाची  �कटली,  वही,  कापड,  पाणी,  लाकडी 
 कपाट,  वहीचा  कागद,  पा�ाची  बाटली  यांपैक�  कोणते  पदाथ�  पारदश�क,  अपारदश�क  व  अध�पारदश�क  आहेत  ते  ठरवा  व 
 खालील त�ा पूण� करा. 

 पदाथा�ची नावे  पारदश�क पदाथ�  अपारदश�क पदाथ�  अध�पारदश�क पदाथ� 

 काचेचा तुकडा 

 कागद 

 रंगीत काच 

 तेलकट कागद 

 पांढरा �ा��क डबा 

 चहाची �कटली 

 वही 

 कापड 

 पाणी  

 10) सांगा.मी कोणाशी जोडी लावू? 
      ’अ’गट                                                            'ब'गट  
 अ) आरसा                                                         1.  दी��हीन 
 आ) काजवा                                                       2.  उलट ��तमा 
 इ) सू�च�छ� ��तमा�ाहक                                      3.   परावत�न 
 ई) चं�                                                             4.  दी��मान 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�क : 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_ 
 source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186922 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_ 
 source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_313018692260 
 3069441625 
 छाया �न�म�ती 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_3 
 130186974529290241176 
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 कृ�तप��का : 15 
 समजून घेऊ या :  चुंबक, चंुबक�, शोध, चंुबक�य पदाथ�,  अचुंबक�य पदाथ�. 

 संदभ� :  इय�ा 6वी, �करण 15 - चंुबकाची गंमत. 

 अ�यन �न��ी :  �शकत असले�ा वै�ा�नक संक�नांचा  दैनं�दन जीवनात वापर करतात. 

 ल�ात घेऊ या : 
 �ा  पदाथा�कडे  लोखंड,  कोबा�,  �नकेल  इ�ाद�पासून  बनवले�ा  व�ू 

 आक�ष��ा  जातात  �णजेच  �चकटतात  अशा  पदाथा�ला  चुंबक  �णतात.  पदाथा��ा  या 

 गुणधमा�ला चंुबक� �णतात. 

 चुंबक  एखादी  व�ू  आकषू�न  घेते  �णजे  चंुबक�य  बलामुळे  �ा  व�ूचे  �व�ापन 

 होते.  कारखाने,  बंदर,  कचरा  डेपो  अशा  �ढकाणी  मो�ा  व�ूंची  हलवाहलव  करावी  लागते.  �ासाठी  �ेनम� े  चुंबक 

 वापरतात.  चुंबक�य  बलामुळे  काय�  होते.  याव�न  चुंबक�  ही  एक  �कारची 

 ऊजा� आहे हे आप�ा ल�ात येते. 

 चंुबकाचा  शोध  मॅ�े�शया  येथे  लागला.  मॅ�ेटाइट 

 या  खडकाम�े  चंुबकाचे  गुणधम�  आढळले. 

 यालाच  ‘लोड�ोन’  असेही  �णतात.  अनोळखी 

 �देशातून  �वास  करताना  �दशा  शोध�ासाठी  या 

 खडकांचा  वापर  होऊ  लागला.  यातूनच  पुढे 

 होकायं�ाची �न�म�ती झाली. 

 खालील �ल�कला ��क क�न होकायं�ाब�ल अ�धक मा�हती जाणून �ा. 

 https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%BE 

 %E0%A4%AF%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0 

 नालाकृती   चंुबक  दंडगोलाकार चुंबक  चकती चंुबक  प�ी चुंबक 

 चकती चंुबक, प�ी चुंबक, वतु�ळाकार चंुबक, नालाकृती चंुबक. असे �व�वध आकाराचे चुंबक असतात. 

 हे  क�न  पहा  –  एका  बशीम�े  टाच�ा,  वाळू,  झाडाची  पाने,  कागदाचे  कपटे  (तुकडे), 

 लाकडाचा  भुसा,  लोखंडाचा  �कस,  घेऊन  �ावर  चंुबक  �फरवा.  तु�ाला  टाच�ा  व 

 लोखंडाचा  �कस  चुंबकाला  �चकटलेला  �दसेल.  जे  पदाथ�  चुंबकाला  �चकटले  �ांना 

 ‘चुंबक�य  पदाथ�’  �णतात.  जे  पदाथ�  चुंबकाला  �चकटले  नाही,  (कागदाचे  कपाटे, 

 झाडाची  पाने,  लाकडाचा  भुसा,  वाळू)  �ांना  ‘अचुंबक�य  पदाथ�’  �णतात.  लोह, 

 कोबा�, �नकेल हे धातू चंुबक�य पदाथ� आहेत. 
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 चंुबकाची वै�श�े 

 1) चुंबक ��ेक वेळी उ�र - द��ण �दशेत ��र होतो. उ�र ��व ' N ' ने दश�वतात तर 

 द��ण ��व ' S ' ने दश�वतात. 

 हे क�न पहा. 

 एक प�ी चंुबक घेऊन तो एका �ँडला दो�ाने लटकवा व गोल �फरवा. ��र 

 झा�ावर तो उ�र- द��ण या �दशेला ��र होतो. 

 2) चंुबक�य बल चंुबका�ा दो�ी टोकांकडे �णजेच ��वांकडे एकवटलेले असते. 

 �च�ाचे �नरी�ण करा. लोहक�स चुंबका�ा दो�ी टोकांकडे जा� �चकटलेला आहे. 

 3)  एका  चुंबकाचे  दोन  भाग  के�ास  दोन 

 �तं�  चुंबक  तयार  होतात  �णजेच 

 चंुबकाचे दो�ी ��व एकमेकांपासून वेगळे करता येत नाहीत. 

 एक पातळ प�ी चुंबक घेऊन �ाला का�ीने कापा व ते दो�ी तुकडे 

 लोहक�साव�न �फरवा �ा�ा दो�ी टोकांना लोहक�स �चकटतो. 

 4) चंुबका�ा सा���ात चुंबक�य पदाथ� ने�ास �ालाही चुंबक� �ा� 

 होते. या चंुबक�ाला �व�त�त चंुबक� �णतात. 

 5) चंुबका�ा सजातीय ��वांम�े ��तकष�ण, तर 

 �वजातीय ��वांम�े आकष�ण असते. 

 6)  चुंबक�य  पदाथा�म�े  ता�ुरत े  चंुबक  तयार  करता  येते.  सुई 

 �क� वा  �खळा  घेऊन  �ा�ा  एका  टोकापासून  दुस�ा  टोकापय�त 

 चंुबक घासत ने�ास �ाम�े ता�ुरते चुंबक तयार होते. 
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 सराव क�या : 
 1) तुम�ा घरी कोणकोण�ा उपकरणांम�े चुंबकाचा वापर केला आहे �ाची यादी करा. 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

 2) तुम�ा आसपास�ा पदाथा�मधून चंुबक�य पदाथ� व अचुंबक�य पदाथ� ओळखा. �ांचे खालील त�ात वग�करण 
 करा. 

 चंुबक�य पदाथ�  अचुंबक�य पदाथ� 

 3) �च�ांम�े �दले�ा चुंबकाचे आकाराव�न नाव �लहा व तुम�ा घरात ते कुठे वापरले आहेत ते मो�ा ���कडून 

 जाणून �ा व �ा व�ूचे नाव �लहा. 

 4) असे का होते ? 

 a) �पन हो�र उलट धरला तरी �ाम�े ठेवले�ा टाच�ा खाली पडत नाहीत. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 b) ��जचे दार लावत असताना एका ठरा�वक अंतरावर ते आपोआप बंद होते आ�ण पु�ा ओढ�ा�शवाय उघडत नाही. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 5) �च�ात �दसणा�ा यं�ाचे नाव �लहा व �ाचा वापर कुठे कुठे होते ते शोधून �लहा. 

 --------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------- 

 —------------------------------------------------------------- 

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद महारा�, पुणे ३०  60 



 SCERT M
ah

ara
sh

tra
 

 6) तुम�ाकडे उपल� असणा�ा चुंबकाचे ��व �न��त कर� यासाठी तु� ही काय कराल? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 7) चंुबकाचे आकष�ण व ��तकष�ण या वै�श�ांचा उपयोग क�न एखादे खेळणे तयार करा. यासाठी खालील �ल�क 

 बघा. 

 https://sites.google.com/acads.iiserpune.ac.in/iiserp-scienceactivitycentre/home/levi 

 tating-pen 

 https://sites.google.com/acads.iiserpune.ac.in/iiserp-scienceactivitycentre/home/levi 

 tating-pen-2-magnetism 

 8)  कृती  करा.  एक  �खळा  �ा.  �ावर  एका  टोकापासून  दुस�ा  टोकापय�त  चुंबक  घासत  �ा.  आता  �ा  �ख�ाजवळ 

 टाच�ा ने�ास काय होईल ते �लहा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�क : 
 चंुबकाची गंमत 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_ 

 source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604669266 

 018304219171 

 �तःचे चंुबक बनवा 
 https://sites.google.com/acads.iiserpune.ac.in/iiserp-scienceactivitycentre/hme/mak 

 e-your-own-magnet-magnetism 
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 कृ�तप��का : 16 
 समजून घेऊ या :  �व� �णजे काय ?, दी�घ�का व तारे 

 संदभ�  :  इय�ा सहावी �करण 16- �व�ाचे अंतरंग 

 अ�यन �न��ी : 
 1) �व�ातील �व�वध घटक जसे तारे, �ह उप�ह यांचे �नरी�ण क�न �ांचा तुलना�क अ�ास करतात. 

 2) इंटरनेट, मा�हती सं�ेषणाची �व�वध साधने व तं�े वाप�न �व�वध संक�ना, ���या यांची मा�हती घेतात. 

 ल�ात घेऊ या : 
 ●  �नर�  काळो�ा  रा�ी  आकाशाचे  �नरी�ण  के�ास 

 तु�ाला  आकाशाम�े  द��णो�र  पसरलेला 

 तारकांनी  भरलेला  एक  पांढरा  धुरकट  प�ा  �दसेल. 

 हीच  आपली  'आकाशगंगा'  होय.  �तला  '  मंदा�कनी  ' 

 असेही �णतात. 

 ●  असं� तारे व �ां�ा �हमा�लका यां�ा समूहास ‘ दी�घ�का ‘ �णतात. 

 ●  आपली सूय�माला ' आकाशगंगा ' या दी�घ� केत आहे. अशा असं� दी�घ�का, �ामधील अवकाश आ�ण ऊजा� 

 यांचा समावेश �व�ात होतो. 

 ●  आकाशगंगेम�े आप�ा सूया�पे�ा लहान तसेच हजारो पटीने मोठे असे तारे, तारकागु�, तेजोमेघ, वायूंचे ढग, 

 मृत तारे अशा अनेक खगोलीय व�ू आहेत. 

 ●  दी�घ�कां�ा आकाराव�न �ांचे �व�वध �कार ओळखले जातात. 

 धू�लकण  आ�ण  वायू  यांचा  महा�चंड  ‘तेजोमेघ  ’  हे  ता�ांचे  ज��ान  आहे.  रा�ी�ा  �नर�  आकाशात 

 आप�ाला  हजारो  तारे  लुकलुकताना  �दसतात.  �नळे,  पांढरे,  �पवळे,  तांबूस  असे  �व�वध  रंगाचे  तारे  आप�ाला  पाहायला 

 �मळतात.  सामा�तः  ता�ां�ा  पृ�भागाचे  तापमान  3,500  ते  50,000  �ड�ी  से��अस  या  मया�देत  असते. 

 तापमाना�माणे ता�ांचा रंग बदलतो. 

 ●  सूय� स�� तारे  -  हे तारे तांबूस, �न�ा रंगाच े असतात. उदा. �म�, �ाध इ. 

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद महारा�, पुणे ३०  62 



 SCERT M
ah

ara
sh

tra
 

 ●  तांबडे  रा�सी  तारे  -  या  ता�ांची  तापमान  3000  ℃  ते  4000  ℃  या  मया�देतच  असते.  तेज��ता  सूया��ा 

 100 पट असू शकते. यांचा रंग तांबडा असतो. 

 ●  महारा�सी  तारे  -  हे  तांब�ा  रा�सी  ता�ां�ापे�ाही  मोठे  व  तेज�ी  असतात.  तापमान  3000℃  ते 

 4000℃ या मया�देतच असते. परंतु �ांचा �ास मा� सूया�पे�ाही शेकडो पट जा� असतो. 

 ●  जोड  तारे  -आकाशातील  �न��ापे�ा  जा�  तारे  हे  जोड  तारे  आहेत.  याचा  अथ�  दोन  तारे  पर�रांभोवती  �मण 

 करत असतात. काही वेळा तीन �क� वा चार तारेही असतात. 

 ●  �प�वकारी  तारे  -  या  ता�ांची  तेज��ता  व  आकार  ��र  राहत  नाही.  �ांचे  सतत  आकंुचन  -  �सरण  होत 

 असते  तारा  �सरण  पावला,  क�  तो  कमी  ऊजा�  उ��ज�त  करतो.  ते�ा  ता�ाचे  तेज  कमी  होते.  याउलट  ता�ाचे 

 आकंुचन  झाले,  क�  �ा�ा  पृ�भागाचे  तापमान  वाढते  व  तारा  जा�  ऊजा�  उ��ज�त  करतो.  �ामुळे  तो  अ�धक 

 तेज�ी �दसतो. उदा. ��वतारा 

 सूय�माला 

 सूय�मालेत  सूय�,  �ह,  लघु�ह,  धूमकेतू,  उ�ा  यांचा  समावेश  होतो.  सूय�मालेत  एकूण  आठ  �ह  आहेत.  यात  बुध, 

 शु�,  पृ�ी  आ�ण  मंगळ  हे  अंत��ह  आहेत.  तर  गु�,  शनी,  युरेनस  आ�ण  नेप�ून  हे  ब�ह��ह  आहेत.  ब�ह��हांभोवती  कडी 

 असतात. अंत��हाचे कवच कठीण असते. तर ब�ह��हाचे बा�ावरण वायु�प असते. 

 आहे. 

 सराव क� या. 
 1) खालील ��ांची उ�रे �लहा. 

 a) आपली सूय�माला कोण�ा दी�घ� केत आहे? 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

 b) आकाशगंगा या दी�घ� केचे दुसरे नाव कोणते आहे? 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

 c) दी�घ�कांचे �कती व कोणते �कार आहेत ते �लहा. 

 ------------------------------------------------------------------------ 

 2)  काळो�ा  रा�ी  आकाश  �नरी�ण  करा.  आकाशात  तारे  व  �ह  यांचे  �नरी�ण  करा.  कोणकोण�ा  रंगांचे  तारे  तु�ाला 

 पाहायला �मळाले? �ाची वहीत न�द करा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 3) काळो�ा रा�ी �नर� आकाशाचे �च� काढा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 4) �नर� अंधा�ा रा�ी उ�र �दशेला असणारा ��वतारा कसा ओळखाल? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 5 ) मो�ा ���कडून (आजी, आजोबा) ता�ां�ा, �हां�ा गो�ी ऐका. 

 6)खालील  ��ांची उ�रे �लहा. 

 अ) सूय�मालेत एकूण �कती �ह आहेत ? 

 —------------------------------------------------------------------------------ 

 ब) सूय�मालेतील अंतग�त �हांची नावे �लहा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 क) सूय�मालेत क� ��ानी असले�ा ता�ाचे नाव �लहा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 7) सूय�मालेतील खालील �हांचा यो� �म लावा.  (पृ�ी, मंगळ, नेप�ून, बुध, शनी, युरेनस, गु�, शु� ) 

 1. --------------------------  2. -------------------------- 

 3. --------------------------  4. -------------------------- 

 5. --------------------------  6. -------------------------- 

 7. --------------------------  8. -------------------------- 

 8) मी कोण ते ओळखा. 

 1.  लाल �ह :  ---------------------------- 

 2.  त� �ह :  ---------------------------- 

 3.  वादळी �ह :  ---------------------------- 

 4.  सवा�त वेगवान �ह :  ---------------------------- 

 5.  जीवसृ�ी असणारा �ह :  ------------------------- 

 6.  घरंगळणारा �ह :  --------------------------- 

 9) आप�ा घरातील सा�ह�ाचा उपयोग क�न सूय�मालेची ��तकृती तयार करा व �हांना नावे �ा. 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�क : 
 �व�ाचे अंतरंग 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?contentId=do_ 
 312604669393494016219173 

 *  *  * 
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