


 �े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�ासाहेब वत�क �ारक �व�ामं�दर,  तालुका 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� -  ��तभा देशपांडे,  अ�ध�ा�ाता,  �ज�ा �श�ण व ��श�ण सं�ा, वधा� 
 संदीप ल�ण चौधरी,  सहा�क �श�क,  �ामीण �श�ण 
 सं�ेचे इं��श हाय�ूल व �ु�नअर कॉलेज, मा�जवडा, 
 �ज�ा ठाणे 
 पंकज ��ादराव देशमुख,  सहा�क �श�क,  �ी संत 
 सखाराम महाराज �व�ालय, मोखा, ता. बाळापूर, 
 �ज. अकोला 
 �थमेश पांडुरंग वाघोसकर,  सहा�क �श�क,  रयत 
 �श�ण सं�ेचे, आ�दवासी हाय�ुल, वाशाळा ता. 
 मोखाडा, �ज.पालघर 
 �जत�� मधुकरराव राठोड,  सहा�क �श�क, 
 लोकनाथ जालान हाय�ुल, �म�े, ता. मुरबाड, �ज. ठाणे 

 सुधीर आ�या आमनगी  ,  सहा�क �श�क,  मा��मक 
 �व�ालय, कसबा, आरळे, ता. करवीर, �ज. को�ापूर 
 स�तश भाऊराव काळे  ,  सहा�क �श�क,  �ी �ामी समथ� 
 मा��मक  व  उ�  मा��मक  �व�ालय,  राजूर,  ता.  अकोले, 
 �ज. अहमदनगर 
 संजीवनी म��� खैरमोडे  ,  सहा�क �श�क,  रेणुका 
 ��प मेमो�रयल ग�� हाय�ुल, सदा�शव पेठ, ता. हवेली, 
 �ज. पुणे 
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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  �वधान े  :  �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� ये 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�ा  ! 
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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 ! 
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 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30 
 पूव�तयारी सेतू अ�ास�म 

 इय�ा नववी    �वषय - �व�ान आ�ण तं��ान 
 अनु�म�णका 

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

 1  1  बल व दाब 

 2  2  जड�ाचे �कार 

 3  3  �ायू, �व आ�ण वायू वरील दाब 

 4  4  धारा�व�ुत 

 5, 6  5  संयुग �म�णे व �ांचे �कार 

 7  6  ��ा�ा अव�ा आ�ण ��ाचे वग�करण 

 8  7  अणूची संरचना 

 9  8  रेणुसू� व संयुजा 

 10, 11  9  आय�नक बंध व सहसंयुज बंध 

 12, 13  10  सजीवांचे वग�करण व ल�णे 

 14, 15  11  सू�जीवांचे वग�करण व ल�णे 

 16  12  प�रसं�ांचे �कार 

 17, 18  13  रोगांचे �व�वध �कार 

 19  14  औषधांचे �व�वध �कार व जीवन शैली 

 20, 21  15  पया�वरणीय �व�ापन हवा �दूषण कारणे 

 22, 23  16  �काश परावत�न -आपतन कोन व परावत�न कोन 

 24  17  �काश परावत�न �कार - �नय�मत व अ�नय�मत परावत�न 

 25, 26  18  �नी �न�म�ती व �सारण 

 27, 28  19  �वघटनशील व अ�वघटनशील पदाथ� 

 29  20  पेशीची अंगके व प�रवहन 

 30  21  ता�ांची जीवन या�ा 
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 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�,  पुणे 30 
 पूव�तयारी सेतू अ�ास�म 

 इय�ा : नववी                                            कृ�तप��का : 01                   �वषय : �व�ान  आ�ण तं��ान 

 समजून घेऊ या :  बल,  संपक�  बल व असंपक�  बल,  घष�ण बल,  संतु�लत बल व असंतु�लत बल. 

 सदंभ� :  इय�ा  8 वी �करण 3 बल व दाब 

 �मता �वधाने : 
 1.  बलाचे प�रणाम �� करतात 
 2.  संपक�  बल व असंपक�  बल यांची दैनं�दन जीवनातील उदाहरणे �� करतात. 
 3.  संतु�लत बल व असंतु�लत बल दैनं�दन जीवनातील उदाहरणा�ारे �� करतात. 

 ल�ात घेऊ या : 
 बल  :  आपण  कोणतीही  गो�  उचलतो,  ढकलतो,  �क� वा  सरकवतो  �ावेळेस  लावले�ा  जोरास  “बल”  असे  �णतो. 
 बलामुळे  ��र  व� तूला  गती  �मळते,  ग�तमान  व� तूची  चाल  व  �दशा  बदलते.  �ाच�माणे  ग�तमान  व�ू  थांब�व�ासाठी 
 सु� धा बल आव�क असते. 

 संपक�  बल आ�ण असंपक�   बल 

 संपक�  बल -  थेट संपका�मुळे �यु� होणा�ा बलाला संपक�  बल �णतात. उदा. उचलणे, ढकलणे, ओढणे 

 असंपक�  बल  - तर दोन व�ूंम�े संपक�  नसताना सु�ा �यु� होणा�ा बलाला असंपक�  बल �णतात. 
 उदा.चुंबक�य बल, गु��ीय बल, ���तक �व�ुत बल 

 I) संपक�  बलाची उदाहरणे                      II) असंपक�  बलाची उदाहरणे 
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 बलाचे आणखी काही �कार. संतु�लत व असंतु�लत बलाची वै�श�े 

 व�ूवर बलाचे होणारे प�रणाम 
 1. एखा�ा व�ूवर एकाच �दशेने अनेक बले लाव�ास �ां�ा बेरजेएवढे बल व�ूंवर �यु� होते. 
 2. जर दोन बले एकाच व�ूवर पर�र �व�� बाजूने लावली तर, �ां�ा फरकाइतके बल व�ूवर �यु� होते. 
 बल हे प�रणाम व �दशा  यांम�े �� केले जाते. बल ही  स�दश राशी आहे. 

 सराव क�या : 
 �� 1. खालील �च�ामधील बलाचे �कार ओळखा. 

 �च� �मांक 1 ------------------------- �च� �मांक 2 ---------------------------- 

 �� 2.खालील ��यांम�े संपक�  �क� वा असंपक�  यापैक� कोणती बले वापरली जातात �ांची नावे �लहा. 
 अ. झाडाव�न फळ खाली पडणे. 
 -------------------------------------------------------------------------- 

 ब. तराजू�ा पार�ामधील एक बाजू खाली येणे. 
 -------------------------------------------------------------------------- 

 क. बॅटने च�डू टोलवणे. 
 -------------------------------------------------------------------------- 

 ड. चंुबक वाप�न लाकडा�ा भु�ामधून लोखंडी �खळे वेगळे करणे . 
 -------------------------------------------------------------------------- 

 इ. केसांवर घासलेला फुगा �भ� तीवर �चकटतो. 
 -------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------ 
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 �� 4. ���तक �व�ुत बल हे असंपक�  बल आहे. हे �स� कर�ासाठी कोणता �योग कराल? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 �� 5. तुम�ा आजूबाजूला गु�� बला�ा �भावाने �ा घटना घडतात �ांची नावे �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 बल व दाब 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3 

 12604670358700032219179 

 संतु�लत बल आ�ण असंतु�लत बल 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3 

 130186992897802241299 
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 कृ�तप��का : 02 
 समजून घेऊ या :  जड� व आ�ण जड�ाचे �कार 

 सदंभ� :  इय�ा आठवी �करण 3 बल व दाब 

 �मता �वधाने  :  जड�ाचे �व�वध �कार �� करतात. 
 ल�ात घेऊ या : 
 जड� व : 

 आकृतीम�े  पे�ावरील  पो�काडा�वर  बल  लावले  असता  नाणे  �तथेच  राहते  मा�  पो�काड�  ग�तमान  होते.  नाणे 

 मा�  आपली  जागा  बदलत  नाही.  याचाच  अथ�  ना�ावर  बल  न  लाव�ामुळे  �ाने  आपली  जागा  बदलली  नाही  �णजे 

 �ा�ा अंगी जड� आहे. 

 व�ू  गती�ा  �ा  ��तीत  आहे  �ाच  ��तीत  राह�ा�ा  �वृ�ीला  �ाचे  जड�  �णतात.  �णूनच  बाहे�न 

 बल �यु� न के�ास ��र ��तीतील व�ू ��र राहते व ग�तमान ��तीतील व�ू ग�तमान ��तीत राहते. 

 जड�ाचे �कार - 

 1.  �वराम  अव�ेमधील  जड�  :  व�ू�ा  �ा  �ाभा�वक  गुणधमा�मुळे  ती  आप�ा  �वराम  अव�ेत  बदल  क�  शकत 

 नाही, �ास �वराम अव�ेचे जड� �णतात. उदा.बस अचानक सु� झा�ास �वासी माग�ा �दशेने फेकले जातात. 

 2.  गतीचे  जड�  :  व�ू�ा  �ा  �ाभा�वक  गुणधमा�मुळे  ती  आप�ा  ग�तमान  अव�ेत  बदल  क�  शकत  नाही,  �ास 

 गतीचे जड� �णतात. उदा.बस अचानक थांब�ास �वासी पुढ�ा �दशेने फेकले जातात. 

 3.  �दशेचे  जड�  :  व�ू�ा  �ा  �ाभा�वक  गुणधमा�मुळे  ती  आप�ा  गती�ा  �दशेत  बदल  क�  शकत  नाही,  �ास 

 �दशेचे जड� �णतात. उदा.बस डावीकडे वळ�ास �वासी उजवीकडे झुकतात. 

 सराव क� या : 
 ��  1.  सायकलचे  मागील  चाक  पा�ात  ठेवून  �फरवले  असता  पाणी  चाकाव�न  पुढे  जात  अस�ाचे  �दसते  हा  जड�ाचा 

 कोणता �कार आहे ? 

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

 �� 2. तुम�ा दैनं�दन जीवनात जड�ा संदभा�त तु�ाला कोणते अनुभव आले  �ाची दोन उदाहरणे �लहा . 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 �� 3. खालील उदाहरणांना जड�ा�ा �कारांची नावे �लहा. 

 1. �वजेचा पंखा बंद केला तरी काही वेळ �फरत राहतो. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 2. बस अचानक थांबली असता बस�ा मध�ा मोक�ा जागेत असणारे सा�ह� पुढे जाते. 

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

 3. चटई  झटकन ओढली असता �ावरील सा�ह� आहे �तथेच राहते. 

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

 �� 4. खालील उदाहरणे चूक क� बरोबर ते �लहा. 

 1. सायकलचे पॅडल मार�ाचे थांब�वले असता सायकल लगेच थांबते. 

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

 2. रे�ेचा अपघात होतो �ावेळी मागील डबे काही वेळा पुढे येऊन पडलेले �दसतात हे �दशे�ा जड�ाचे उदाहरण आहे. 

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

 �� 5. जड�ाचे �व�वध �कार सांगा. 

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

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

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

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

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�क : 
 जड� 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3 
 1286153623057203213915 
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 कृ�तप��का : 03 
 समजून घेऊ या :  दाब, �ायूवरील दाब, �वाचा दाब, वातावरणीय  दाब व वायूचा दाब 

 सदंभ� :  इय�ा आठवी �करण 3 बल व दाब 

 �मता �वधाने :. 
 1.  दाब ही संक�ना �� करतात. 
 2.  �ायूवरील दाब, �वाचा दाब या संक�ना �योगा�ारे �� करतात. 
 3. वातावरणीय दाब व वायूचा दाब या संक�ना �� करतात. 
 ल�ात घेऊ या : 
 दाब  :  एकक  �े�फळा�ा  पृ�भागावर  लंब  �दशेने  ��या  करणा�ा  बला�ा  प�रणामाला  �ा  पृ�भागावरील  दाब  असे 

 �णतात.  दाबाचे  एकक  N/m  ₂  आहे.  बलाचे  N  व  �े�फळाचे  m  ₂  यालाच  पा� कल  (Pa)  असे  � हणतात. 
 हवामानशा� �ात दाबाचे एकक bar हे आहे. 1 bar = 10⁵ Pa. दाब ही अ�दश राशी आहे. 

 I)  �ायूवरील  दाब  :  दाब  हा  बल  �ा  पृ�भागावर  लावलेले  आहे  �ा 

 पृ�भागा�ा  �े�फळावर  अवलंबून  असतो.  �े�फळ  वाढले  क�,  � या  बलाला 

 दाब कमी होतो आ�ण �े�फळ कमी झाले क� � याच बलाचा  दाब वाढतो. 

 दुस�ा  आकृतीत  पु�कांचे  बल  जा�  �े�फळावर  ��या  करीत  आहे. 

 तर  �तस�ा  आकृतीत  ते  कमी  �े�फळावर  करीत  आहे  �ामुळे  फळी  जा� 

 वाकलेली  आहे.  �णजेच  �े�फळ  वाढले  क�,  � याच  बलाला  दाब  कमी  होतो 

 आ�ण �े�फळ कमी झाले क� � याच बलाला दाब वाढतो. 

 2.  �वाचा  दाब  :  �व  �ा  भां�ात  ठेवला  आहे  �ा  भां�ा�ा  एकाच  पातळीत  �वाचा  दाब 

 सारखा  असतो  तर  खोलीनुसार  दाब  वाढत  जातो.तळाला  जा�  दाब  असतो  तर  वर�ा  बाजूला 

 कमी असतो. हे खालील आकृतीव�न ल�ात येईल. 

 3.  वायूचा  दाब  :  फु�ात  हवा  भरली  असता  फुगा  सव� 

 बाजूंनी  सारखा  फुगतो  �णजे  हवेचा  दाब  सारखा  असतो. 

 वायू �ा भां�ात असतो �ा भां�ा�ा सव� बाजूंनी सारखा दाब असतो. 

 4. वातावरणीय दाब : 

 हवेमुळे  �नमा�ण  झाले�ा  दाबाला  वातावरणीय  दाब  असे  �णतात. 

 समु�सपाटीला हवेचा दाब जा� असतो तर जसे उंच जावे तसतसे हा दाब कमी कमी होत जातो. 

 समु�सपाटीला  असणा�ा  हवे� या  दाबाला  1  Atmosphere  � हणतात.  जसजसे  समु�सपाटीपासून  वर  जाऊ 

 तसतसा हवेचा दाब कमी कमी होतो. 

 सराव क� या : 
 �� 1. लाकडी फळीवर उभे रा�हले असता फळी तुट�ाची श�ता असते. याचे कारण सांगा. 

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

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

 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 �� 2. आकृतीम�े जा� दाब असणा�ा आ�ण कमी दाब असणा�ा �ठकाणांचे �मांक सांगा. 

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

 ��  3.  तु�ी  जर  वर�ा  मज�ावर  राहत  असाल  तर  पाणी  कमी  येते  आ�ण  खाल�ा  मज�ावर  राहत  असाल  तर  पाणी 
 जा� येते असे का होते ? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------ 
 �� 4. खालील आकृतीम�े �वाचा कोणता गुणधम� ल�ात येतो ? 

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

 अ�धक  अ�ासासाठी �ल�� : 
 दाब- 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3 
 130186995732480001300 
 �ायुमधील दाब- 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3 
 130186995852165121818 
 �वाचा दाब – 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3 
 130186995963412481667 
 वायू मधील दाब – 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3 
 129344867758407681116 
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 कृ�तप��का : 04 
 समजून घेऊ या  : धारा�व�ुत, �व�ुत���तक �वभव व  �वभवांतर  

 सदंभ� :  इय�ा आठवी �करण 04 धारा�व�ुत 

 �मता �वधाने  : 
 1  �वभवांतर संक�ना �� करतात. 

 2. �व�ुतधारा संक�ना �� करतात. 

 3. �व�ुत घट आ�ण घटांची जोडणी ओळखतात. 

 ल�ात घेऊ या : 

 �ा�माणे  उंचाव�न  धबधबा  खाली  येत  असतो.  नदी  उंच  भागाकडून  सखल  भागाकडे  येत  असते.  याचे  कारण 

 उंच  आ�ण  सखल  भाग  यात  फरक  असतो.  �ाच�माणे  �व�ुत  वाह�ासाठीही  कमी  जा�  पातळीची  आव�कता  असते. 

 ही  कमी  जा�  पातळी  �णजेच  �वभवांतर.  �व�ुत  पातळीमधील  फरकाला  �व�ुत  �वभवांतर  �णतात.  जा�  �वभव 

 (�व�ुतभार) असले�ा पातळीला धन �वभव �णतात आ�ण कमी �वभव असले�ा पातळीला ऋण �वभव �णतात. 

 अ आकृती                                               ब आकृती 
 अ  आकृतीमधील  �व�ुत  वाहक  तारेमधून  �व�ुत�भाराचे  वहन  होत  नाही.  मा�  ब  आकृतीमधील  �व�ुत  वाहक 

 तारेमधून  �व�ुत  �भाराचे  वहन  होते.  याचे  कारण  ब  आकृतीमधील  परीपथाम� े �व�ुत  घट  जोडलेला  आहे.  याचाच  अथ� 
 प�रपथाम�े  �वभवांतर  �नमा�ण  कर�ाचे  काम  �व�ुत  घट  करतो.  �व�ुत  घट  �व�ुत  तारेमधून  इले��ॉनचे  वहन  कर�ाचे 
 काम करतो. �ामुळे �व�ुतवाहक तारेमधून �व�ुतधारा वा� लागते. 

 �वभवांतर  आ�ण  �व�ुतधारेची  एकके  :  �वभवांतराचे  SI  प�तीत  एकक  �ो�  (Volt)  आहे.  तर  �व�ुतधारेचे  एकक 

 अँ�ीअर (Ampere) आहे. 
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 सराव क� या : 
 �� 1. खालील आकृतीमधील घटाचे नाव ओळखा. 

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

 �� 2. �वजेरीम�े केलेली �व�ुत घटांची जोडणी कोण�ा �कारची आहे? 

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

 �� 3. खालील �व�ुत घटां�ा जोडणीत धन अ� ऋण अ� आ�ण इले��ॉन वहन यांची �दशा यो� �ठकाणी दाखवा. 
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 �� 4. चूक क� बरोबर ते �लहा. 

 1. धन अ�ाचे �व�ुत �वभव कमी असते. 

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

 2. �व�ुतधारेचे एकक �ो� आहे. 

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

 �� 5. तुम�ा घरात असले�ा �व�ुत घटांची नावे सांगा. 

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

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

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

 अ�धक अ�ासासाठी �ल��: 
 ��ावना 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_ 

 3130186996666368001161 

 �वभावंतर 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_ 

 3130186996786053121788 

 �व�ुत घट 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_ 

 3130186996921712641743 
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 कृ�तप��का : 05 
 समजून घेऊ या  :  संयुग, �म�णे व �ांचे �कार 

 संदभ� :  इय�ा आठवी, �करण � 6 ��ाचे संघटन 

 �मता �वधाने : 
 1. �व�ातील पदाथा��ा रचनेमागील �व�ान, पदाथा�चे ��प, रचना, आकार �� करतात . 

 2.संयुगाचे �व�वध �कार �� करतात. 

 3.�म�णाचे �व�वध �कार ओळखतात. 

 ल�ात घेऊ या : 
 संयुग  :  संयुगाचे  रेणू  हे  दोन  �क� वा  दोनपे�ा  जा�  मूल�� े एक�  येवून  तयार  होतात.संयुगाचे  गुणधम�  हे  �ा�ा  घटक 

 मूल��ां�ा गुणधमा�पे�ा पूण�पणे वेगळे असतात. संयुगाचे दोन �कार पडतात. 

 साखर व मीठ यांना उ�ता �द�ावर होणारा बदल : 

 साखरेला व �मठाला उ�ता देताना  साखरेला व �मठाला उ�ता �द�ानंतर होणारा बदल 

 उ�ता  �द�ावर  साखरेचा  रंग  बदलून  काळपट  रंग  साखरेला  येतो  मा�  �मठा�ा  रंगात  बदल  झालेला  �दसत  नाही 

 याव�न साखर हे स���य संयुग व मीठ हे अस���य संयुग आहे. हे ल�ात येते. 

 �म�ण  :  �म�णाम�े  दोन  �क� वा  जा�  घटक  पदाथ�  असतात.�म�णातील  घटक  पदाथ�  वेगळे  करता  येतात.  �म�णाचे 

 समांगी �म�ण व �वषमांगी �म�ण असे �कार पडतात. 

 समांगी �म�ण  �वषमांगी �म�ण 
 �म�णा�ा  सव�  घटकांची  �मळून  एकच  �ाव�ा  असते. 
 समांगी �म�णालाच �ावण असे �णतात . 

 �म�णात दोन �क� वा अ�धक �ाव�ा असतात. 

 उदा. साखरेचे पाणी, �मठाचे �ावण  माती व साखर यांचे �म�ण 
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 �वषमांगी �म�णाचे �नलंबन व क�लल हे दोन �कार आढळून येतात. 

 सराव क� या  : 
 �� 1.आप�ा घरात आढळणा�ा �व�वध �म�णांची यादी करा व �ांचे �नलंबन व क�लल या �कारात वग�करण करा. 

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

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

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

 �� 2. पुढील�माणे �म�ण तयार के�ास  समांगी �म�ण �क� वा �वषमांगी �म�ण यापैक� कोण�ा �कारची �म�णे 

 तयार होतील ? 
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 ��  3.  खालील  आकृतीत  दाख�व�ा�माणे  कापराला  5  �म�नटे  उ�ता  �द�ावर  बा�नपा�ात  अवशेष  उरेल  काय? 

 कापूर हा संयुगा�ा कोण�ा �कारात येईल ? 

 ��  4.  ��र  (अबा�धत)  असताना  क�लल  �ावणाचे  कण  तळाशी  जमा  होत  नाहीत,  तथा�प  �नलंबनाचे  कण  तळाशी  का 

 जमा होतात ? 

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

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

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

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� 
 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186998960947201188 

 संयुगाचे �कार 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3 

 130186999213834241764 

 �म�णाचे �कार 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3 

 130186999327457281745 
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 कृ�तप��का : 06 
 समजून घेऊ या  :  ��, ��ा�ा अव�ा, ��ाचे  वग�करण. 

 संदभ� :  इय�ा आठवी �करण � 6 ��ाचे संघटन 

 अ�यन �न��ी  : 
 1. �व�ातील पदाथा��ा रचनेमागील �व�ान, पदाथा�चे ��प, रचना, आकार �� करता येते . 

 2. ��ा�ा �व�वध अव�ा आ�ण �कार �� करतात. 

 3.मूल��ाचे �व�वध �कार सांगतात वग�करण करतात. 

 ल�ात घेवू या : 
 आप�ा  सभोवती  असणारी  ��ेक  व�ू,  पदाथ�  �णजे  ��  होय.  “जे  जागा  �ापते  आ�ण  �ाला  व�ुमान 

 असते �ाला �� �णतात.” 

 ��ा�ा अव�ेव�न �ांचे �कार : 

 भौ�तक ��थीवर आधा�रत वग�करणानुसार ��ाचे �ायू, �व, वायू हे तीन �कार पडतात 

 मूल��ाचे �कार : 

 मूल��ांचे 
 वग�करण 

 वै�श� े  उदाहरणे 

 धातू  धातू  हे  उ�ता  आ�ण  �व�ुत  सुवाहक  असतात.धातूंना 
 चकाक�  असते  तसेच  त�ता  आ�ण  वध��नयता  हे  गुणधम� 
 आढळतात. 

 सो�डयम, �झ�क, कॅि�शयम इ 

 अधातू  अधातूंना  चकाक�  नसते.  तसेच  त�ता,  वध��नयता  हे  गुणधम� 
 आढळून  येत  नाही.  ते  उ�ता  व  �व�ुत  यांचे  दुवा�हक 
 असतात. 

 काब�न,  ऑ��जन,  हाय�ोजन, 
 �ोरीन, हे�लयम इ 

 धातुस��  हे  �दसतात  धातू  सारखे  पण  �ांचे  रासाय�नक  गुणधम�  हे 
 ब�तांशी अधातू सारखे असतात 

 �सलीकॉन,  अस��नक,  जम��नयम 
 इ�ादी. 
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 सराव क� या : 
 �� 1. तुम�ा घराम�े असणा�ा �ायु�प, �व�प आ�ण वायु�प पदाथा�ची यादी करा. 

 �ायू�प पदाथ�  �व�प पदाथ�  वायु�प पदाथ� 

 ��  2.  घरात  लावले�ा  उदब�ीचा  वास  लगेच  पसरतो  या  उदाहरणाव�न  वायु�प  पदाथा�मधील  आंतररे�ीय  बलाबाबत 

 कोणता �न�ष� काढाल ? 

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

 �� 3. मेणब�ी जळत असताना मेणा�ा दोन अव�ा कोठे �दसतात ? 

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

 �� 4. खालील पदाथा�चे �ां�ा धातू, अधातू यात वग�करण करा. 

 तांबे,लोखंड,काब�न,  ॲ  �ु�म�नअम,आयोडीन,ऑ��जन 

 धातू -------------------------------------------------------------------------- 

 अधातू -------------------------------------------------------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186998960947201188 

 मूल��ाचे �कार 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3 

 130186999099965441744 

 �म�णाचे �कार 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3 

 130171147336581121471 
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 कृ�तप��का : 07 
 समजून घेऊ या :  अणूची संरचना 
 संदभ� :  इय�ा आठवी �करण 5 अणूचे अंतरंग. 
 �मता �वधाने  : 
 1. वै�ा�नक शोधांब�ल चचा� आ�ण �ांचे मह� समजून घेतात. 
 2.अणूची संरचना �� करतात. 
 3.अणूमधील �व�वध घटकांचे ��ीकरण करतात. 
 ल�ात घेऊ या : 

 इले��ॉन 

 अणूची  संरचना  -क� �क  व  क� �काबाहेरील  भाग  यांचा  �मळून  अणू  बनतो.  यां�ाम�े  तीन  �कार�ा  अवअणुकणांचा 

 समावेश असतो. 

 क� �क -  धन�भा�रत असते. अणूचे जवळजवळ सव� व�ुमान  क� �कात एकवटलेले असते. क� �काम�े 

 दोन �कारचे अवअणुकण असतात. एक��तपणे �ांना �ु��ऑन �णतात.- �ोटॉन व �ू�ॉन 

 �ोटॉन  (p)  -  �ोटॉन  हा  अणुक� �कात  असणारा  धन�भा�रत  अवअणुकण  असून  क� �कावरील  धन�भार  हा  �ा�ातील 

 �ोटॉनांमुळे असतो. �ोटॉनचा �नद�श ‘p’ �ा सं�ेने करतात. 

 �ू�ॉन  (n)  -  �ू�ॉन  हा  �व�ुत�भार��ा  उदासीन  असलेला  अवअणुकण  असून  �ाचा  �नद�श  ‘n’  �ा  सं�ेने 

 करतात.एका �ू�ॉनचे व�ुमान सुमारे 1u इतके आहे,�णजेच जवळजवळ �ोटॉन�ा व�ुमाना इतकेच आहे. 

 क� �काबाहेरील भाग -  अणू�ा संरचनेत क� �काबाहेरील  भागात प�र�मण करणारे इले��ॉन असतात. 

 इले��ॉन  (e-)  -  इले��ॉन  हा  ऋण�भा�रत  अवअणुकण  असून  �ाचा  �नद�श  ‘e-’  �ा  सं�ेने  करतात.  ��ेक 

 इले��ॉनवर एक एकक ॠण�भार (-1e) असतो. इले��ॉनचे व�ुमान नग� मानले जाते. 

 इले��ॉन  �वतरण  :  बोर�ा  अणु�ा�पानुसार  इले��ॉन  �ायी  कवचांम�े  प�र�मण  करतात.  या  कवचांना  �व�श�  ऊजा� 

 असते.  अणुक� �का�ा  सवा�त  जवळ  असले�ा  कवचाला  प�हले  कवच,  �ानंतर�ा  कवचाला  दुसरे  कवच  �णतात. 

 कवचां�ा  �मांकासाठी  ‘n’  ही  सं�ा  वापरतात.  n  =  1,2,  3,  4,  ...  या  �मांकानुसार  कवचांना  K,  L,  M,  N,....  �ा 

 सं�ांनी  संबोध�ात  येते.  ��ेक  कवचात  जा�ीत  जा�  ‘2n  2  ’  या  सू�ाने  �मळाले�ा  सं�ेइतके  इले��ॉन  अस ू

 शकतात. ‘n’ चे मू� वाढते तशी �ा कवचातील इले��ॉनची ऊजा� वाढते. 
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 सराव क�या : 
 ��.1.A . �रका�ा जागा भरा. 

 अ. इले��ॉन, �ोटॉन, �ू�ॉन हे अणूम�े असणारे -------------------- आहेत. 

 आ. इले��ॉनवर ------------------- �भार असतो. 

 B. जो�ा जुळवा  ‘अ’ गट  ‘ब’ गट 

 अ. �ोटॉन  i. ॠण�भा�रत 
 आ. इले��ॉन  ii. उदासीन 
 इ. �ू�ॉन  iii. धन�भा�रत 

 �� 2 A . खालील मूल��ांचे  इले��ॉन  सं�पण व संयुजा �लहा. 
 1. Na – 11   -------------------------------- 

 2. Cl - 17  -------------------------------- 

 3. Mg – 12  ------------------------------- 

 �� 3 A . खालील आकृतीम�े नावे �ा. 

 �� 4  .  खालील त�ात मा�हती भरा. 

 क�ा �मांक  क�ेचे नाव  इले��ॉनची सं�ा 
 1  K  ---------- 
 2  ----------  8 

 ----------  M  ---------- 
 3  ------------  36 

 अ�धक  अ�ासासाठी  �ल�� : 
 अणूचे अंतरंग 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_s 
 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3126046704652 
 61568219181    
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604670465261568219181
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604670465261568219181
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604670465261568219181


 �दरफोड�चे क� �क�य अणु�ा�प 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_s 
 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31301869976727 
 55201163    
 डा�नचा अणु�स�ांत 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_s 
 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186997560 
 360961162    
 अणुसं�ा, अणुअंक व अणुव�ुमानांक 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_s 
 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186998048 
 440321184 
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186997672755201163
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186997672755201163
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186997672755201163
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186997560360961162
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186997560360961162
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186997560360961162
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186998048440321184
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186998048440321184
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186998048440321184


 कृ�तप��का : 8 
 समजून घेऊ या   :  रेणूसु� व संयुजा 

 संदभ�  :  इय�ा आठवी �करण � 6 ��ाचे संघटन 

 �मता �वधाने  : 
 1. संयुगाची रेणुसू�े ��ीकरणासह �ल�हता येणे. 

 2.रेणुसू�ामधील घटक ओळखतो. 

 3. रेणुसू�ा मधील मूल��ां�ा संयुजा ओळखतो. 

 ल�ात घेऊ या : 
 रेणुसु�  :  पदाथा��ा  रेणू�ा  स�ां�ा  साहा�ाने  केलेले  लेखन  हे  �ा  पदाथा�चे  रेणुसू�  होय.  रेणुसू�ा  मधील  सव�  घटक 

 मूल��ां�ा सं�ा व ��ेक सं�े�ा पायाशी �ा �ा अणूंची सं�ा �ल�हतात. 

 रेणुसू�ाव�न समजणा�ा बाबी : 

 संयुजा  :  अणू  एकमेकांना  रासाय�नक  बंधाने  जोडलेले  असतात.  दुस�ा  अणूशी  रासाय�नक  बंधाने  जोडलेले  जा�ाची 

 �मता  हा  ��ेक  अणूचा  रासाय�नक  गुणधम�  आहे.  ही  �मता  एका  सं�ेने  दश��वतात  व  ही  सं�ा  �णजे  �ा  अणूची 

 संयुजा होय. संयुजेव�न रेणुसू� तयार करता येतात . 
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 सराव क� या: 
 �� 1. खालील संयुगांची रेणुसु�े तयार कर�ा�ा पाय�ा �लहा . 

 1. सो�डअम स�ेट 

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

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

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

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

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

 2. पोटॅ�शअम नाय�ेट 

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

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

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

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

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

 3. कॅि�शअम ऑ�ाईड 

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

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

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

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

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

 �� 2. काब�नची संयुजा 4 आहे व ऑ��जनची संयुजा 2 आहे काब�न डाय ऑ�ाईड या संयुगाचे रेणुसु� �लहा. 

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

 �� 3. संयुजा 1 असलेले मूल�� व संयुजा 2 असलेले मूल�� यांची ��ेक� 2 उदाहरणे �लहा. 

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

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

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

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�क 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentld=do_3 

 130186999673241601789 
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 कृ�तप��का : 09 
 समजून  घेऊ या  :  आय�नक बंध व सहसंयुज बंध. 

 संदभ�  :  इय�ा 8 वी �करण � 13 रासाय�नक बदल  व रासाय�नक बंध. 

 �मता �वधाने  : 
 1. �व�ातील पदाथा��ा रचनेमागील �व�ान, पदाथा�चे ��प, रचना, आकार �� करता येतात. 

 2. रासाय�नक बंधाचे �कार ओळखतो. 

 3. संयुगामधील बंधांचे �कार ओळखतो. 

 ल�ात घेऊ या  : 
 रासाय�नक  बंध  :  संयुगातील  तसेच  रेणूतील  दोन  �क� वा  अ�धक  अणूंना  एक�  बांधून  ठेव�ासाठी  कारणीभूत  असले�ा 

 आकष�णास  रासाय�नक  बंध  असे  �णतात.  रासाय�नक  बंध  इले��ॉनची  देवाण  घेवाण  होऊन  �क� वा  इले��ॉनची 

 भागीदारी होऊन तयार होतो �ानुसार रासाय�नक बंधाचे दोन �कार पडतात. 

 1)  आय�नक  बंध  :  दोन  �क� वा  अ�धक  धातू  आ�ण  अधातु  म�े  इले��ॉनची  देवाण  घेवाण  होऊन  तयार  होणा�ा  बंधास 

 आय�नक बंध �क� वा �व�ुत संयुज बंध �णतात. 

 अ�क  पूण�  कर�ासाठी  सो�डयम  आ�ण  �ोरीन  म�े  इले��ॉनची  देवाणघेवाण  होते.  सो�डयम  अणूमधील  M 

 क�ेतील  एक  इले��ॉन  �ोरीनला  �द�ाने  �ाची  L  क�ा  ही  बा�तम  क�ा  बनते.�ा  क�ेत  8  इले��ॉन 

 आहेत.इले��ॉनकमी  झा�ाने  तो  धन  आयन  बनतो.�ाच  �माणे  �ोरीन�ा  अणूला  एक  इले��ॉन  �ा�  झा�ामुळे 

 �ा�ाही  बा�तम  क�ेत  8  इले��ॉन  होतात.  इले��ॉन  वाढ�ाने  तो  ऋण  आयन  बनतो.  या  दो�ी  अणुंना  ��र�  �ा� 

 होते. 

 �वजातीय  �भाराम�े  आकष�ण  बल  अस�ामुळे  हे  �व��  �भारी  आयन  एकमेकांकडे  आक�ष�ल े  जातात  व 

 �ां�ात रासाय�नक बंध तयार होतो. 

 २)  सहसंयुज  बंध  :  दोन  अणंूनी  एकमेकाबरोबर  इले��ॉन  संदान  �क� वा  भागीदारी  के�ामुळे  जो  बंध  तयार  होतो.  �ा 

 बंधाला  सहसंयुज  बंध  �णतात.  उदा.  हाय�ोजन  �ा�ा  अणूम�े  एक  इले��ॉन  असून  �ाचे  इले��ॉन  ��क  पूण� 

 हो�ासाठी  एक  इले��ॉन  कमी  आहे  व  हाय�ोजनची  संयुजा  एक  आहे.  ��ेक  हाय�ोजन  आपाप�ा  एका  इले��ॉनचे 

 संदान  करतात.  �ामुळे  हाय�ोजन  अणूचे  ��क  पूण�  होते  व 

 �ां�ाम�े रासाय�नक बंध तयार होतो. 
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 सहसंयुज बंध तयार होताना �कती इले��ॉन�ा जो�ा संदान होतात याव�न बंधाचे खालील �कार पडतात. 

 एकेरी बंध – एका इले��ॉन जोडीचे संदान होते. उदा.हाय�ोजन रेणू 

 दुहेरी बंध -दोन इले��ॉन जोडीचे संदान होते. उदा.ऑ��जन रेणू 

 �तहेरी बंध -तीन इले��ॉन जोडीचे संदान होते. उदा.नाय�ोजन रेणू 

 सराव क�या : 
 �� 1. रासाय�नक बंधाचे �कार सांगा 

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

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

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

 �� 2. सहसंयुज बंधाचे �कार सांगा 

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

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

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

 �� 3. खालील आकृतीम�े तयार होणा�ा संयुगात कोण�ा �कारचे बंध तयार होतात ? 

 �� 4. खालील आकृतीम�े तयार होणा�ा संयुगात कोण�ा �कारचा बंध तयार होतो ? 

 �� 5. धन आयन �नमा�ण होताना इले��ॉनची देवघेव होते क� �ां�ात संदान होते ? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 रासाय�नक बदल व बंध 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3 

 1260467365722521621 

 रासाय�नक बंध 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3 

 130187012498800641824 

 सहसंयुज बंध 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3 

 130187012614144001199 
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_31260467365722521621
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_31260467365722521621
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3130187012498800641824
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3130187012498800641824
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3130187012614144001199
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3130187012614144001199


 कृ�तप��का : 10 
 समजून घेऊ या :  सजीवांचे वग�करण व ल�णे 
 संदभ� :  इय�ा आठवी �करण 1 सजीव सृ�ी व सजीवांचे  वग�करण 
 �मता �वधाने: 
 1. गुणधम�, संरचना व काय� यां�ा आधारे सजीवांचे वग�करण समजून घेतात. 
 2.सजीवांचे वग�करण करतो. 
 ल�ात घेऊ या : 
 जैव�व�वधता व वग�करणाची आव�कता 

 पृ�ी  वरील  जमीन  व  समु�  यांमधील  सव�  सजीव  �मळून  सुमारे  87  दशल�  जाती  �ात  आहेत.  एव�ा  �चंड 
 सं�ेने  असणा�ा  सजीवांचा  अ�ास  कर�ासाठी  �ांची  गटांत  �वभागणी  �ायला  हवी,  अशी  गरज  भासली. 
 सजीवांतील सा� व फरक ल�ात घेऊन �ांचे गट व उपगट कर�ात आले. 
 सजीवांचे गट व उपगट बन�व�ा�ा या ���येला जै�वक वग�करण �णतात. 

 रॉबट�  हाड�ग  ��टाकर  (1920-1980)  हे  अमे�रकन  प�र��तीक�  त�  (Ecologist)  होऊन  गेले.  �ांनी 
 इ.स.1969 म�े सजीवांची 5 गटांत �वभागणी केली. 
 वग�करणासाठी ��टाकर यांनी पुढील �नकष �वचारात घेतले  . 

 सृ�ी 1.: मोनेरा - ल�णे 
 1. सव� सजीव एक पेशीय असतात. 
 2. �यंपोषी �क� वा परपोषी असतात. 
 3. हे आ�दक� �क� असून पटलब� क� �क �क� वा पेशी अंगके नसतात. 

 सृ�ी 2. �ो�ट�ा - ल�णे 
 1. सव� सजीव एक पेशीय असून पेशीत पटलब� क� �क असते. 
 2. �चलनासाठी ��पाद �क� वा रोमके �क� वा कशा�भका असतात. 
 3. �यंपोषी उदा.- यु�ीना, �ॉ��ॉ�, पेशीत ह�रतलवके असतात. 

 परपोषी उदा.- अ�मबा, पॅरामे�शअम, �ा�ोडीयम इ. 
 सृ�ी 3. कवके  - ल�णे 

 1. कवक सृ�ीत परपोषी, असं�ेषी व ��क� �क� सजीवांचा समावेश होतो. 
 2. ब�सं� कवके मृतोपजीवी आहेत. कुजले�ा काब�नी पदाथा�वर जगतात. 
 3. कवकांची पेशी�भ��का ‘कायटीन’ या जटील शक� रेपासून बनलेली असते. 
 4. काही कवके तंतु�पी असून आतील पेशी��ात असं� क� �के असतात. 
 5. कवक - �क� (बेकस� यी�) बुरशी, ॲ�र�जलस, पे�न�स�लअम, भूछ�े (मश�म). 
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 सराव क�या : 
 �� 1. कवक सृ�ी मधील �ा�ाची वै�श�े �लहा. 

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

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

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

 �� 2. मोनेरा या सृ�ीम�े कोणकोण�ा सजीवांचा समावेश होतो ? 

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

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

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

 �� 3. जो�ा जुळवा 

 अ                        ब 

 1. �ो�ट�ा               a.  पटलब� क� �क नसते 

 2. मोनेरा                 b.  मृतोपजीवी 

 3. कवके                  c.  पटलब� क� �क असत े

 ��. 4.  �दलेली �वधाने चूक क� बरोबर ते �लहा. 

 a. अमीबा छ�पादा�ा साहा�ाने हालचाल करतो. 

 b. सृ�ी मोनेरा मधील सजीव ब�पेशीय असतात. 

 �� 5. खाली �दले�ा �च�ातील सजीव कोणता ते �लहा. 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 सजीव सृ�ी व सू�जीवांचे वग�करण पहा 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?content&conten 
 tId=do_3129754369196113921914 
 जैव�व�वधता आ�ण वग�करणाची आव�कता पहा 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?content&conten 
 tId=do_3128736030894899201596    
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?content&contentId=do_3129754369196113921914
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?content&contentId=do_3129754369196113921914
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?content&contentId=do_3128736030894899201596
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?content&contentId=do_3128736030894899201596


 कृ�तप��का : 11 
 समजून घेऊ या :  सू�जीवांचे वग�करण व �ांची वै�श�े 
 संदभ� :  इय�ा आठवी �करण 1 सजीव सृ�ी व सजीवांचे  वग�करण 
 �मता �वधाने : 
 1.गुणधम�, संरचना व काय� यां�ा आधारे सू�जीवांचे वग�करण समजून घेतात. 
 2.सू�जीवांची वै�श�े सांगतात. 
 ल�ात घेऊ या : 
 सू�जीवांचे  वग�करण  (Classification  of  microbes)  -  पृ�ीवरील  एकूण  सजीवांम�े  सू�जीव  सवा��धक 
 सं�ेने आहेत. �ांची  पुढील�माणे �वभागणी कर�ात  आली आहे. 

 सू�जीवांचे वग�करण 

 जीवाणू  (Bacteria)  -  आकार  1  mm  ते  10  mm  एकच  पेशी  �तं�  सजीव  �णून  जगते.  जीवाणू  पेशी 
 आ�दक� �क� असते. पेशीत क� �क व पटलयु� अंगके नसतात.  �जनन ब�धा ��खंडीभवनाने होते. 

 आ�दजीव  (Protozoa)  -  आकार  सुमारे  200  mm  माती,  गोडे  पाणी  व  समु�ात  आढळतात,  काही  इतर  सजीवां�ा 
 शरीरात राहतात व रोगास कारणीभूत ठरतात. �जनन ��खंडन प�तीने होते. 

 पॅरामे�शयम  �ा�ोडीयम 

 ए�ा�मबा 
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 कवके  (Fungi)  -  आकार  सुमारे  10  mm  ते  100  mm  कुजणारे  पदाथ�,  वन�ती  व 
 �ा�ांची  शरीरे,  काब�नी  पदाथ�  यांम�े  आढळतात.  �जनन  ल��गक  प�तीने  आ�ण 
 ��खंडन व मुकुलायन अशा अल��गकप�तीने होते. 

 शैवाले  (Algae)  -  आकार  सुमारे  10  mm  ते 
 100  mm  पा�ात  वाढतात.  ��क� �क�, 
 एकपेशीय,  �यंपोषी  सजीव  पेशीतील 
 ह�रतलवका�ा साहा�ाने �काश सं�ेषण करतात. 

 �वषाणू  (Virus)  -  आकार  -  सुमारे  10  nm  ते  100  nm  �वषाणूंमुळे  वन�ती  व 
 �ा�ांना �व�वध रोग होतात. 

 सराव क�या : 
 �� 1. सू�जीवांमुळे होणा�ा रोगांची नावे �लहा. 

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

 �� 2. चूक क� बरोबर ते �लहा. 
 a) �ा�ो�डअममुळे आमांश होतो. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 b) टोमॅटो �व� हा जीवाणूज� रोग आहे. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 �� 3.  जो�ा जुळवा. 
 अ  �ंभ                      उ� तरे  ब �ंभ 

 1. �वषाणू  -----------------  अ. 10 um ते 100 um 
 2. शैवाल  -----------------  ब. 1 um ते 10 um 
 3. जीवाणू  -----------------  क. 10 nm ते 100 nm 

 �� 4. आकारानुसार पुढील सजीवांची चढ�ा �माने नावे �लहा. 
 �जवाणू, कवक, �वषाणू, शैवाल 

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

 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 �� 5. खालील आकृतीमधील सजीवाचे वग�करण �लहा. 

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

 �� 6. खालील पैक� �काश सं�ेषण करणारा सू�जीव कोणता ? 

 �ोरे�ा, सॅकरोमाय�सस, टोमॅटो �व� �वषाणू 

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

 अ�धक  अ�ासासाठी  �ल�� : 
 सू�जीवांचे वग�करण पहा 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?content&conten 

 tId=do_3130186991083520001784 

 कवके पहा 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_s 

 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31301869912023 

 04001741 
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?content&contentId=do_3130186991083520001784
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?content&contentId=do_3130186991083520001784
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186991202304001741


 कृ�तप��का : 12 
 समजून घेऊया:  प�रसं�ा, प�रसं�ेचे �कार, प�रसं�े�ा  �ासाची कारण े

 संदभ� :  इय�ा आठवी, �करण 18 प�रसं�ा 

 �मता �वधाने : 
 1. प�रसं�ेची रचना �� करणे तसेच प�रसं�ेतील �व�वध घटक ओळखणे 

 2.पया�वरणाचे संर�ण कर�ासाठी �य� करणे उदा. संसाधन �ोताचा �ववेकाने वापर करणे 

 3.प�रसं�े�ा �ासाची कारणे सांगता येणे. 

 ल�ात घेऊया: 
 सजीव  आ�ण  �ांचा  अ�धवास  �क� वा  पया�वरणीय  घटक  यां�ात  पर�र  संबध  असतो.�ां�ा  पर�र 

 संबधातूनच जो वै�श�पूण� आकृ�तबंध �नमा�ण होतो �ास प�रसं�ा �णतात. 

 प�रसं�ेत  जै�वक  आ�ण  अजै�वक  घटक  असतात.  सजीवांना  जग�ासाठी  जै�वक  तसेच  अजै�वक  घटकांची 

 गरज  असते.  वन�ती,  �ाणी,  सू�जीव  हे  जै�वक  घटक  आहेत  तर  हवा,  पाणी,  माती,  सूय��काश,  तापमान  इ.  हे 

 अजै�वक घटक आहेत. 

 प�रसं�ेम�े खालील �च�ात दाखव�ा�माणे आंतर��या घडून येतात. 

 प�रसं�ेत  वन�ती  अ�  �नमा�ण  करतात  �णून  �ांना  उ�ादक  �णतात.  इतर  सजीव  �ां�ावर  अवलंबून 

 असतात  �णून  �ांना  भ�क  �णतात.  यांचे  �ाथ�मक,  ��तीय,  तृतीय  तसेच  सव��  भ�क  असे  �कार  पडतात.  मेले�ा 

 सजीवांचे �वघटन करणारे �वघटक असतात. 

 खालील  आकृती�ा  �नरी�णाव�न  तसेच  त�ामधील  मा�हतीव�न  आप�ाला  प�रसं�ेचे  �कार  ल�ात 

 येतील.तसेच या त�ामधील �रका�ा जागी �व�वध सजीवांची नावे �लहा 
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 1. गवताळ प�रसं�ा 

 उ�ादक  �ाथ�मक भ�क  ��तीय भ�क  तृतीय भ�क  �वघटक 

 गवत  गाय  लांडगा  �स� ह  अ◌ॅ�र�जलस 

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

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

 2.जंगल प�रसं�ा 

 उ�ादक  �ाथ�मक भ�क  ��तीय भ�क  तृतीय भ�क  �वघटक 

 साग  नाकतोडा  सरडे  वाघ  अ◌ॅ�र�जलस 

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

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

 3.जलीय प�रसं�ा 
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 उ�ादक  �ाथ�मक भ�क  ��तीय भ�क  तृतीय भ�क  �वघटक 

 पाणवन�ती  गोगलगाय  लहान मासे  मोठे मासे  बुरशी 

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

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

 प�रसं�ेचा  �ास  :  काही  वषा�पूव�  सु��तीत  असले�ा  प�रसं�ा  या  मानवाने  �नसगा�त  केले� या  ह��ेपामुळे  उ�� 

 होत  आहेत.  उदा.  वाढती  लोकसं�ा,  वाढते  शहरीकरण,  औ�ो�गकरण,  वाढलेली  �चंड  वाहतूक  आ�ण  पय�टन  यामुळे 

 प�रसं�ांचा �ास होत आहे. 

 सराव क�या: 
 �� 1. खालील ��ांची उ�रे �लहा. 

 1. तुम�ा गावात �क� वा प�रसरात असले�ा प�रसं�ांची नावे �लहा. 

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

 2. शेताम�े आढळणारे उ�ादक आ�ण �ाथ�मक भ�क यांची यादी करा. 

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

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

 �� 2. खालील सजीवांचे �ाथ�मक भ�क, ��तीय भ�क, तृतीय भ�क आ�ण �वघटक याम�े वग�करण करा. 

 सजीवाचे नाव  भ�काचा �कार/ 
 पोषण पातळी 

 सजीवाचे नाव  भ�काचा �कार/ 
 पोषण पातळी 

 बगळे  ----------  ससा  -------- 

 बेडूक  ---------  प�ी  ------- 

 गोगलगाय  ----------  बुरशी  ------ 

 �� 3. खालील �च�ाचे �नरी�ण करा आ�ण �वचारले�ा ��ांची उ�रे �लहा. 
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 1. �च�ामधील प�रसं�ेचे नाव �लहा. 

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

 2. या प�रसं�े�ा झाले�ा �ासाचे प�रणाम �लहा. 

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

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

 3. या प�रसं�ेचा �ास होऊ नये �णून तु�ी कोणती काळजी �ाल? 

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

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

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

 �� 4. खालील �च�ाचे वण�न करा आ�ण ��ांची उ�रे �लहा. 

 1. तु�ाला �च�ाम�े आढळणारे जै�वक घटक 

 आ�ण अजै�वक घटक यांची नावे �लहा. 

 जै�वक घटक : 

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

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

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

 अजै�वक घटक : -------------------------------------------------------------------- 

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

 2. वरील �च�ाचे �नरी�ण क�न एक अ�साखळी तयार करा. 

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

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

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 भू प�रसं�ा 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3 

 130187021743882241795 

 जलीयप�रसं�ा 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3 

 130187021968097281684 
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 कृ�तप��का : 13 
 समजून घेऊ या :  रोगांचे �व�वध �कार 
 संदभ� :  इय�ा आठवी �करण 2 आरो� व रोग 
 �मता �वधाने : 

 1. गुणधम�,संरचना व काय� यां�ा आधारे उपयु� व उप�वी सू�जीव समजून घेतात. 
 2. मानवाला होणा�ा �व�वध रोगांचे वग�करण करतात. 
 3. रोगांची ल�णे सांगतात. 

 ल�ात घेऊ या : 
 आरो�  -  रोगाचा  नुसता  अभाव  �णजेच  आरो�  न�े  तर  शारी�रक,मान�सक  आ�ण  सामा�जकरी�ा  पूण�तः  सु�ढ 
 अस�ाची ��ती �णजे आरो�. 
 रोग �णजे काय ? 

 शरीर��या�क  �क� वा  मानसशा�ीय�र�ा  शरीरातील  मह�ा�ा  जै�वक  काया�म�े  अडथळा  आणणारी  ��ती 
 �णजे रोग होय. ��ेक रोगाची �व�श� ल�णे असतात. 

 अ.  संसग�ज�  रोग  /  सं�ामक  रोग  :  दू�षत  हवा,  पाणी,  अ�  �क� वा  वाहक  (क�टक  व  �ाणी)  या�ारे  पसरणारे  रोग 
 �णजे संसग�ज� रोग होय. उदा. �य, अ�तसार, पटक�, कावीळ, �वषम�र. 

 स�ः��तीतील काही मह�ाचे रोग : 
 ड��ू  –  ए�डस  इ�ज�ी  �कार�ा  डासांमाफ� त  ड��ू  हा  संसग�ज�  रोग  पसरतो.  हा  आजार  �ेवी  �ायरस  या  �कारातील 
 डेन -1-4 या �वषाणूमुळे होतो. 

 �ाईन  �ू  :  संसग�  हो�ाची  कारणे-  �ाईन  ��ूचा  संसग�  डु�र  या  �ा�ा�ारे  तसेच  माणसा�ारे  होतो.  �ाईन 
 ��ू�ा �वषाणूंचा �सार रो�ा�ा नाकातील व घशातील �ाव व थुंक�तून होतो. 

 ए�स  (AIDS)  :  ए�स  हा  रोग  HIV  (Human  Immunodeficiency  Virus)  या  �वषाणूमुळे  मानवाला  होतो. 
 याम� ये मानवाची नैस�ग�क रोग��तकारश�� हळूहळू दुब�ल झा�ाने �ाला �व�वध रोगांची लागण होते. 

 �ा�ांमाफ� त होणारा रोग�सार 
 रेबीज  (Rabies)  :  रेबीज  हा  �वषाणुज�  रोग  आहे.  हा  रोग  संसग�  झाले�ा  कु�ा,  ससा,  माकड,  मांजर  इ�ादी 
 चाव�ानंतर होतो. या रोगाचे �वषाणू म�ातंतूवाटे म�दूत �वेश करतात. 
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 सराव क�या : 
 ��.1. खालील ��ांची उ�रे �लहा. 
 1. तुम�ा प�रसरात पावसा�ात आढळणा�ा रोगांची नावे �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 2. संसग�ज� रोग पसर�वणारी मा�मे कोणकोणती ते �लहा . 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 3. इंटरनेट�ा आधारे कां�ज�ा या रोगाची मा�हती, कारणे, ल�णे व उपाय शोधा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 4. �च�ातील पाणी साठले�ा व�ू तु�ांला कुठे-कुठे आढळतात व �ातून कोणते धोके उ�वतात ? 
 ------------------------------------ 
 ------------------------------------ 
 ------------------------------------ 
 ------------------------------------ 
 ------------------------------------ 
 ------------------------------------ 
 ------------------------------------ 
 ------------------------------------ 
 ------------------------------------ 

 अ�धक  अ�ासासाठी  �ल�� : 
 आरो� व रोग 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3 
 Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_313006482246352896121 
 ए�स 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_31301869 
 91936307201664 
 �ाईन �ू 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3 
 Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186991814492161785    
  रोग 
 https://diksha.gov.in/play/collection/  do_  31259982560801587222661?referrer=utm_source%3 
 Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186991416197121646 
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186991416197121646
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186991416197121646


 कृ�तप��का : 14 
 समजून घेऊ या:  औषधांचा वापर व जीवन शैली 
 संदभ� :  इय�ा आठवी �करण 2 आरो� व रोग 
 �मता �वधाने : 
 1. गुणधम�, संरचना व काय� यां�ा आधारे उप�वी सू�जीवांकडून घडणा�ा घटना समजून घेतात. 
 2. औषधां�ा गैरवापराचा शरीरावर होणारा दु��रणाम सांगतात. 
 ल�ात घेऊ या : 
 औषधांचा  गैरवापर  :  डॉ�रां�ा  स�ा�शवाय  काही  ���  पर�र  औषधे  घेतात.  �ां�ा  अ�तवापराने  आप�ा 
 शरीरावर  वाईट  प�रणाम  घडून  येतात.  उदा.  जा�  �माणात  अथवा  वारंवार  वेदनाशामके  घेत�ास  चेतासं�ा,  उ�ज�न 
 सं�ा,  यकृत  यावर  �वपरीत  प�रणाम  होतो.  ��तजै�वकां�ा  अ�तवापराने  मळमळ,  पोटदुखी,पातळ  जुलाब,  अंगावर  पुरळ 
 येणे, �जभेवर पांढरे च�े पडणे इ�ादी ल�णे उ�वतात. 

 जेने�रक  औषधेः  जेने�रक  औषधे  यांना  सामा�  औषधे  असेही  �णतात.  या 
 औषधांची  �न�म�ती  व  �वतरण  कोण�ा  ही  पेट�ट  �शवाय  केले  जाते.  ही  औषधे 
 �ॅ�ेड  औषधां�ा  दजा�चीच  असतात.  जेने�रक  औषधे  �ॅ�ेड  औषधां�ा 
 �कमतीपे�ा तुलनेने खूप कमी �कमतीचे असतात. 

 जीवनशैली  आ�ण  आजारः  आज�ा  बदल�ा  जीवनशैलीमुळे  आजारी 
 पड�ाचे  �माणे  वाढले  आहे.  हे  टाळायचे  अस�ास  यो�  जीवनशैली  अंगीकारण े अ�ंत  आव�क  आहे.  याम� े पुरेशी 
 झोप, संतु�लत आहार याच बरोबर योगासने, �ाणायाम आ�ण �ायाम करणे आव�क आहे. 

 लसीकरण  :  आजार होऊ नये �णून, �ांचा ��तबंध �णून  लसीकरण क�न घेणे अ�तशय मह�ाचे आहे. 

 सराव क� या : 
 ��.1. खालील ��ांची उ�रे �लहा. 
 1. तु�ाला मा�हत असले�ा असंसग�ज� रोगांची नावे �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 2. जवळ�ा औषधा�ा दुकानात जाऊन काही जेने�रक औषधांची नावे �मळवा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 3. इंटरनेट�ा आधारे कक�  रोगावरील आधु�नक �नदान व उपचार प�तीची मा�हती शोधा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 4.  स�ा  पसरले�ा  कोरोना  साथीपासून  �त:चा  बचाव  कर�ासाठी  तु�ी  कोणते  उपाय  अंमलात  आणत  आहात  ते 
 �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 अ�धक  अ�ासासाठी  �ल�� : 
 असंसग�ज� रोग 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_s 
 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31301869921725 
 64481182 
 मधुमेह   - 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_s 
 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186992299 
 704321182 
 औषधांचा गैरवापर के�ाने होणारे धोके  
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_s 
 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31301869925417 
 77921183 
 हदय�वकार 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_s 
 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186992424 
 550401298 
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186992172564481182
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186992172564481182
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186992172564481182
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186992299704321182
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186992299704321182
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186992299704321182
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186992541777921183
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186992541777921183
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186992541777921183
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186992424550401298
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186992424550401298
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186992424550401298


 कृ�तप��का : 15 

 समजून घेऊ या :  पया�वरणीय �व�ापन 
 संदभ� :  इय�ा आठवी �करण 8 �दूषण 
 �मता �वधाने : 
 1. ���या आ�ण घटना यांचा कारणांशी संबंध जोडतात. 
 2. पया�वरणातील �दूषणा�वषयी जाणून घेतात. 
 3. पया�वरणाचे संर�ण कर�ासाठी �य� करतात. 
 ल�ात घेऊ या : 
 �दूषण, �दूषके, हवा �दूषण 
 �दूषण  (Pollution)  :  आपण  आप�ा  सभोवताली  घडून  येणा�ा  अनेक  घटना 

 पाहत  असतो  �ांचा  अनुभव  घेत  असतो.  यांपैक�  एक  अ�तशय  मह�ाची  घटना 

 �णजे  �दूषण.  नैस�ग�क  पया�वरणाचे  प�रसं�ेला  हा�नकारक  असे  दू�षतीकरण 

 �णजे �दूषण होय. आप�ा सभोवताली सव�� �दूषण आढळते. 

 �दूषके (Pollutants)  : 
 प�रसं�े�ा  नैस�ग�क  काया�त  अडथळा 

 आणणा�ा,  अजै�वक  व  जै�वक  घटकांवर  (वन�ती,  �ाणी  आ�ण  मानवावर)  घातक 
 प�रणाम घडवणा�ा घटकांना �दूषके �णतात. 

 पया�वरणातील �व�वध सम�ा : 
 हवा �दूषण  :  �वषारी वायू, धूर, धू�लकण, सू�जीव  यांसार�ा घातक पदाथा�मुळे हवेचे �दूषण होते. 
 हवा �दूषणाची कारणे : 

 नैस�ग�क कारण े  मानव�न�म�त कारणे 
 1.  �ालामुखीचा  उ�ेकः  उ�ेकातून  घन�प,  वायु�प  व 
 �व�प  पदाथ�  बाहेर  पडतात.  उदा.  हाय�ोजन  स�ाईड, 
 स�र  डायऑ�ाइड,  काब�नडायऑ�ाइड, 
 अमो�नअम �ोराइड, हाय�ोजन, बा�, धू�लकण 

 1.  इंधनाचा  वापरः  दगडी  कोळसा,  लाकूड,  एलपीजी, 
 रॉकेल,  डीझेल,  पे�ोल  यां�ा  वापरामुळे  काब�न 
 डायऑ�ाइड,  काब�न  मोना�ाइड,  नाय�ोजन 
 ऑ�ाइड, स�र डायऑ�ाइड, हवेत �मसळतात. 

 2.  भूकंपः  भूकंपामुळे  पृ�ी�ा  अंतग�त  भागातील 
 �वषारी  वायू  व  पा�ाची  वाफ  मो�ा  �माणात  हवेत 
 �मसळली जाते. 

 2.  औ�ो�गक�करणः  �व�वध  कारखा�ातून  धूर  बाहेर 
 पडतो.  गंधकाची  भ�े,  नाय�ोजन  ऑ�ाइड, 
 वातावरणात �मसळतात. 

 �ालामुखीचा उ�ेक  वणवा 
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 सराव क� या : 
 �� 1. तुम�ा प�रसरात आढळणा�ा हवे�ा �दूषणाची तीन उदाहरणे �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ��  2. हवेचे �दूषण टाळ�ासाठी कोणतेही चार उपाय सुचवा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ��  3. हवा �दूषणाची कोणतीही चार नैस�ग�क कारणे �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ��  4. खालील पैक� मानव�न�म�त �दूषणाची कारणे कोणती आहेत �ांना वतु�ळ ⚪ करा. 
 वणवा, इंधनाचा वापर, �ालामुखी, औ�ो�गक�करण, भूकंप, अणु�ोट 

 �� 5. खालील �च�ातील हवे�ा �दूषणाचे कारण कोण�ा �कारचे आहे ते �लहा. 

 अ�धक  अ�ासासाठी  �ल�� : 
 �दूषण 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_s 
 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187000889 
 507841671    
 हवा �दूषण  
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_s 
 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187001046 
 794241672    
 मानव�न�म�त कारणे 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_s 
 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187001159 
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187000889507841671
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187000889507841671
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187000889507841671
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187001046794241672
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187001046794241672
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187001046794241672
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187001159352321191
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187001159352321191


 कृ�तप��का : 16 

 समजून घेऊ या :  �काशाचे परावत�न, आपतन कोन व परावत�न कोन 

 संदभ�:  इय�ा आठवी �करण 16 �काशाचे परावत�न. 

 �मता �वधाने: 
 1. ���या आ�ण घटना यांचा पर�रांशी संबंध जोडतात. 
 2. �काश ही संक�ना �� करतात. 
 3. �काश परावत�नाचे �कार सांगतात. 
 4. दैन�दन जीवनातील �काश परावत�नाचे �कार सांगतात. 
 आपतन  कोन  आ�ण  परावत�न  कोन  मोजतात,  सभोवताली  उपल�  असलेले  सा�ह�  वाप�न  ��तकृती  तयार  करतात  व 
 �ांचे काय� �� करतात. 

 ल�ात घेऊ या: 
 �काशाचे  परावत�न  :  एखा�ा  पृ�भागावर  �काश  �करण े  पडली  तर  �ांची  �दशा  बदलते  व  ते  परत  �फरतात  यालाच 

 �काशाचे  परावत�न  असे  �णतात.  एखा�ा  व�ूवर  पडणारी  �काश  �करण े बघणा�ा  ����ा  डो�ात  �शरतात  आ�ण 

 ती व�ू �दसते. व�ूचे �दसणे हे केवळ परावत�नामुळे श� होते. 

 आपाती �करण  - व�ू�ा पृ�भागाकडे जाणा�ा �करणाला  आपाती �करण �णतात. 

 पराव�त�त �करण  – पृ�भागापासून दूर जाणा�ा �करणाला  पराव�त�त �करण �णतात. 

 आपात �ब� दू  - आपाती �करण पृ�भागावरील �ा �ब� दूवर  पडतो �ा �ब� दूला आपात �ब� दू �णतात. 

 �ं�भका  – आपात �ब� दूवर काढले�ा लंबाला �ं�भका �णतात. 

 �काश परावत�नाचे �नयम 

 1. आपतन कोन व परावत�न कोन समान मापाचे असतात. 

 2. आपाती �करण, पराव�त�त �करण आ�ण �ं�भका हे एकाच �तलात असतात. 

 3. आपाती �करण आ�ण पराव�त�त �करण हे �ं�भके�ा �व�� बाजूस असतात. 
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 सराव क�या: 
 �� 1. खालील आकृतीत टॉच��ा �काशाचा माग� �काशा�ा कोण�ा गुणधमा�मुळे बदलला आहे ? 

 �� 2. खालील त�ात �रका�ा जागा भरा. 

 अ.�.  आपतन कोनाचे माप  परावत�न कोनाचे माप 
 1  30  0  ------------- 
 2  ---------------------------  45  0 

 3  60  --------------- 

 �� 3. सांगा पा� मी कोण आहे. 

 1. मी व�ू�ा पृ�भागाव�न परत �फ�न तुम�ा डो�ांम�े �वेश करतो ते�ा ती व�ू तु�ाला �दसते. 

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

 2. मी पा�ात �क� वा आरशात �दसते, मा� मी खरी नाही. 

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

 अ�धक अ�ासासाठी �ल��: 
 1) �काशाचे परावत�न 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_s 

 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3126046712065 

 55648219184 

 2) ��ी संवेदना 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_s 

 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31301870199805 

 54241203 
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604671206555648219184
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604671206555648219184
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604671206555648219184
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187019980554241203
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187019980554241203
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187019980554241203


 कृ�तप��का : 17 
 समजून घेऊया :  �नय�मत परावत�न आ�ण अ�नय�मत परावत�न,  पराव�त�त �काशाचे परावत�न. 
 संदभ�:  इय�ा आठवी �करण 16 �काशाचे परावत�न. 
 �मता �वधाने: 
 1. ���या आ�ण घटना यांचा पर�रांशी संबंध जोडतात. 
 2.�काश परावत�नाचे �कार सांगतात. 
 3.�काश  परावत�न  संक�नेवर  आधा�रत  उपकरणांची  नावे  सांगतात.आपतन  कोन  आ�ण  परावत�न  कोन  मोजतात, 
 सभोवताली उपल� असलेले सा�ह� वाप�न ��तकृती तयार करतात व �ांचे काय� �� करतात. 
 ल�ात घेऊया : 
 �काश परावत�नाचे �कार 
 1.  �काशाचे �नय�मत परावत�न  : 

 सपाट  व  गुळगुळीत  पृ�भागाव�न  होणा�ा  �काशा�ा 
 परावत�नास  "�नय�मत  परावत�न  "  �णतात.  सपाट  पृ�भागावर  पडणारी 
 सव�  आपाती  �करणे  एकमेकांना  समांतर  �दसत  आहेत.  पराव�त�त  �करणे 
 देखील एकमेकांस समांतर �दसत आहेत. 

 2. अ�नय�मत परावत�न  : 

 खडबडीत  पृ�भागाव�न  होणा�ा  �काशा�ा  परावत�नास 

 "अ�नय�मत  परावत�न"  असे  �णतात.  खडबडीत  पृ�भागावर  आपाती  �करणे 

 एकमेकास  समांतर  �दसत  आहेत.  तरीही  पराव�त�त  �करणे  मा�  एकमेकास 

 समांतर नाहीत. 

 पराव�त�त  �काशाच े  परावत�न  :  व�ूवर  पडणा�ा  �काशाचे  एकापे�ा 

 अ�धक  वेळा  परावत�न  घडून  आ�ास  �ास  पराव�त�त  �काशाचे  परावत�न  असे  �णतात.  उदा.  चं�ाचे  पा�ात  ��त�ब�ब 

 �दसणे. 

 पराव�त�त �काशाचे परावत�न  या त�ावर आधा�रत खालील साधने आहेत. 

 1. कॅ�लडो�ोप                                                           2. प�रदश� 
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 सराव क�या : 
 �� 1. खालील आकृतीत चं� �दसताना �काशाचे �कती वेळा परावत�न झालेले आहे. 

 ��  2.  ��तकृती  तयार  करा:  प�रदश�  आ�ण  कॅ�लडो�ोप  या  �वषयीची  अ�धक  मा�हती  गोळा  करा  आ�ण  टाकाऊ 

 पदाथा�तून ��तकृती तयार करा. 

 �� 3. सांगा पा� मी कोण आहे. 

 1.मा�ात व�ूचे अनेक वेळा परावत�न होऊन आकष�क रचना तयार होतात. 

 2.माझा उपयोग पाणबुडी मधून समु�ावर असणा�ा व�ू बघ�ासाठी करतात. 

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

 �� 4. खालील ��ांची उ�रे �लहा. 

 1.  पराव�त�त  �काशाचे  परावत�न  या  गुणधमा�वर  आधा�रत  कोणते  उपकरण  संर�णासाठी  संर�ण  �वभागात  वापरले 

 जाते? 

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

 �� 5. चूक �क� वा बरोबर ओळखा. 

 1. चं�ाव�न थेट डो�ांवर येणारा �काश हे पराव�त�त �काशाचे परावत�न होय.  ------------------- 

 2. खडबडीत पृ�भागाव�न पराव�त�त होणारी सव� �करणे एकमेकांस समांतर असतात.  ------------------- 

 ��  6.  कंपास�ा  साहा�ाने  आपाती  �करण  आ�ण  पराव�त�त  �करण  यांची  आकृती  काढा  आ�ण  आपतन  कोन  व 

 परावत�न कोनमापका�ा सा�ाने मोजा. 

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

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

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

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

 ------------------------------------------------------------------------------ 
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 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 �काशाचे परावत�न 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_s 

 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3126046712065 

 55648219184 

 ��ी संवेदना 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_s 

 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31301870199805 

 54241203 

 कॅ�लडो�ोप(शोभादश�/चा�दश�) 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_s 

 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187020332 

 318721195 

 आपतन कोन आ�ण परावत�न कोन 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_s 

 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31311781008956 

 620811331 
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604671206555648219184
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604671206555648219184
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604671206555648219184
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187019980554241203
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187019980554241203
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187019980554241203
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187020332318721195
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187020332318721195
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187020332318721195
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31311781008956620811331
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31311781008956620811331
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31311781008956620811331


 कृ�तप��का : 18 
 समजून घेऊ या :  ��न, �नीची �न�म�ती, �नीतरंग,  संपीडन, �वरलन, वारंवा�रता, �नी �सारणाचे मा�म. 

 संदभ� :  इय�ा आठवी �करण 15 �नी 

 �मता �वधाने: 
 1.��न-�न�म�ती व �सारणाची ���या आ�ण घटना �� करतात. 

 2.�नी�ा �व�वध सं�ा �� करतात. 

 3.�नी�ा �व�वध वारंवा�रता सांगतात. 

 ल�ात घेऊ या: 
 �नीची �न�म�ती  - एखादी व�ू कंप पावत असते ते�ा  �ा व�ूपासून �नी �नमा�ण होतो. 

 �नीचे  �सारण  हे  संपीडन  आ�ण  �वरलन  यां�ा  मा�मातून  होत  असते.  नादका�ा�ा  भुजा  बाहेर�ा  बाजूला 

 कंप  पाव�ा  क�  हवे�ा  थरात  संपीडन  �नमा�ण  होतात  तर  नादका�ा�ा  भुजा  आतील  बाजूला  कंप  पाव�ा  क�  हवे�ा 

 थरात  �वरलन  �नमा�ण  होतात.  �माने  �नमा�ण  होणा�ा  संपीडन  आ�ण  �वरलन  यां�ा  माफ� त  �नीचे  �सारण  होते  आ�ण 

 कानाला �नी ऐकायला येतो. हे आकृतीम�े दाख�वले आहे. 

 संपीडन  –  उ�  घनता  आ�ण  उ�  दाब  असले�ा  भागाला 

 संपीडन �णतात. 

 �वरलन  -  कमी  घनता  आ�ण  कमी  दाब  असले�ा 

 भागाला  �वरलन  �णतात.  परंतु  ��नतरंग  �नमा�ण 

 हो�ासाठी  व�ूचे  कंपन  होणे  तसेच  हवा,  पाणी  �क� वा 

 इतर कुठ�ातरी मा�माची आव�कता असते. 

 वारंवा�रता  :  एका  सेकंदात  हवेत  �क� वा  इतर  मा�मात 

 �नमा�ण  होणा�ा  एकूण  आवत�नांची  सं�ा  �णजेच  �ा 

 �नी तरंगाची वारंवा�रता होय. वारंवा�रता ह�झ�(Hz) या एककात मोजली जाते. 

 खालील त�ात सुरां�ा वारंवा�रता �द�ा आहेत. 

 �र  वारंवा�रता (Hz) 
 सा  256 
 रे  280 
 ग  312 
 म  346 
 प  384 
 ध  426 
 �न  480 

 सराव क� या : 
 �� 1. संपीडने आ�ण �वरलने �मळून काय तयार होते? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 �� 2. खालील आकृतीत संपीडन आ�ण �वरलनाचे भाग दाखवा. 

 �� 3. चूक �क� वा बरोबर ते ओळखा. 

 1) कंपना �शवायही ��न �नमा�ण होऊ शकते. 

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

 2) एका सेकंदात व�ू 100 वेळा कंपन पावत असेल तर संपीडन आ�ण �वरलन यांची एकूण सं�ा ही 100 असेल. 

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

 3) �नी�ा �सारणासाठी मा�माची आव�कता नसते. 

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

 4) संपीडनाम�े हवे�ा थरांची घनता जा� असते. 

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

 �� 4. हे क�न पहा आ�ण सांगा. 

 एक  लांब  आ�ण  एक  छोटी  अशा  दोन  �ील�ा  �ेल  घेऊन  दोन  लाकडी  फ�ांम�े  अशा  �कारे  ठेवा,  क� 

 �ांचा  जा�ीत  जा�  भाग  बाहेर  हवेत  राहील.  आता  दो�ी  �ेलवर  सारखा  दाब  देऊन  �ांना  कं�पत  करा  कोण�ा 

 �ेलची वारंवा�रता जा� येते ते घ�ाळातील सेकंद का�ावर मोजा. 

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

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

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

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

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

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

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

 . 
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 अ�धक अ�ासासाठी �ल��: 
 �नीची �न�म�ती 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_s 

 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31301870139353 

 49761680 

 �नीचे �सारण आ�ण मा�म 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_s 

 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31301870166378 

 08641201 

 �नी तरंगाची वारंवा�रता 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_s 

 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31301870167669 

 14561202 

 व�ू�ा कंपनातून �नी �नमा�ण होतो 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_s 

 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31311777666567 

 372811303 
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187013935349761680
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187013935349761680
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187013935349761680
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187016637808641201
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187016637808641201
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187016637808641201
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187016766914561202
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187016766914561202
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187016766914561202
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31311777666567372811303
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31311777666567372811303
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31311777666567372811303


 कृ�तप��का : 19 
 समजून  घेऊ  या  :  �नसग��न�म�त  पदाथ�,मानव�न�म�त  पदाथ�,  �वघटनशील  पदाथ�,  अ�वघटनशील  पदाथ�,  मानव�न�म�त 
 पदाथा�चा पया�वरणावर आ�ण मानवी जीवनावर होणारा अ�न� (वाईट) प�रणाम. 
 संदभ�:  इय�ा आठवी �करण 17 मानव�न�म�त पदाथ� 
 �मता �वधाने: 
 1. ���या आ�ण घटना यांचा पर�रांशी संबंध जोडतात. 
 2. गुणधम� संरचना व काय� यां�ा आधारे नैस�ग�क व मानव�न�म�त पदाथा�मधील फरक �� करतात. 
 3. सभोवताली उपल� असलेले सा�ह� वाप�न ��तकृती तयार करतात व �ांचे संरचना व काय� �� करतात. 
 ल�ात घेऊ या  : 
 �वघटनशील  पदाथ�  :  �वघटन  �णजे  अलग  होणे  /  वेगळे  होणे  काही  पदाथा�चे  नैस�ग�क  �र�ा  �वघटन  होते,  �ांना 
 �वघटनशील पदाथ� �णतात. उदा : (खालील उदाहरण फ� समजून दे�ा�ा उ�ेशाने घेतले आहे) 

 �ुकोज  �क� वा  साखरेचे  �वघटन  -  साखर  �ा  घटकांपासून  बनलेली  आहे  ते  घटक  पदाथ�  वेगळे  होतात  यालाच 
 आपण साखरेचे �वघटन असे �णतो. 

 C  6  H  12  O  6  -  -�वघटन→ C   +    H       +  O 
 साखर                    काब�न    हाय�ोजन     ऑ��जन 

 असे  वेगळे  झालेले  काब�न,  हाय�ोजन,  ऑ��जन  सारखे  साधे  पदाथ�,  वन�ती,  �ाणी  �क� वा  सू�जीव  यांचेमाफ� त  पु�ा 
 पु�ा वापरले जातात. ल�ात ठेवा ! सव� �नसग��न�म�त पदाथ� �वघटनशील असतात. 

 अ�वघटनशील  पदाथ�  :  काही  पदाथा�चे  नैस�ग�क  �र�ा  �वघटन  होत  नाही,  �ांना  अ�वघटनशील  पदाथ�  अस े �णतात. 
 मानव  �न�म�त  पदाथ�  जसे  क�  �ॅ��क,  काच,  थम�कोल  इ�ाद�सार�ा  पदाथा�चे  नैस�ग�क�र�ा  �वघटन  होत  नस�ाने 
 ते  पदाथ�  पया�वरणात  तसेच  पडून  रा�ह�ाने  आ�ण  �ां�ात  भर  पडत  गे�ाने  ते  साचत  जातात  आ�ण  �ामुळे  ते  वन�ती 
 �ाणी इ�ाद� सजीवांसाठी घातक ठरतात अशा �दाथा�ना �दूषके �णतात. 

 �ॅ��क,  थम�कोल  या  मानव�न�म�त  पदाथा�चे  �वघटन  हो�ासाठी  हजारो  वष�  लागतात.  ते  जाळ�ास 
 �ापासून  अ�ंत  �वषारी  वायु  बाहेर  पडतात.  ज�मनीवर  पडून  रा�ह�ास  ज�मनीचे  �दूषण  होते.  थमा�कोलमधील 
 �ायरीन  अ�ंत  घातक  पदाथा�मुळे  थम�कोल�ा  सा�न�ात  येणा�ा  ���ना  र�ाचा  व  �ल�फोमा  या  �कारचा  कक� रोग 
 हो�ाची  श�ता  असते.  डोळे,  �सन  सं�ा,  �चा,  पचनसं�ेचे  आजार  उ�व�ाची  श�ता  असते.  गभ�वती  म�हलांना 
 गभ�पात  हो�ाचा  धोका  तसेच  �व�प  �ायरीनमुळे  �चा  भाज�ाचा  धोका  असतो.  काचांचे  तुकडे  जलाशयात  जातात 
 आ�ण तेथील अ�धवासावर याचा ��तकूल प�रणाम होतो. 

 सराव क� या: 
 �� 1. खालील �च�ांचे �नरी�ण करा. �च�ांमधील व�ू / पदाथा�चे खालील �माणे वग�करण करा. 

 �नसग��न�म�त पदाथ�  मानव�न�म�त पदाथ� 
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 �� 2. तुम�ा घरातील �नसग��न�म�त आ�ण मानव�न�म�त पदाथा�ची / व�ूंची यादी करा. 

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

 �� 3.पया�वरण संर�णासाठी खाली �दले�ा ��ेक गटातील एक व�ूची  �नवड करा. 

 अ) कागदी �पश�ा,कापडी �पश�ा,�ॅ��क �पश�ा. 

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

 आ) धातूचा �ास,थम�कोलचा �ास, �ॅ��कचा �ास. 

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

 �� 4. वेगळा श� ओळखा. 

 क) कागद, नारळ, सुती दोरा, पॉ�ल�थन बॅग. 

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

 ख) लाकूड, काच, �ॅ��क, थमा�कोल 

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

 अ�धक अ�ासासाठी �ल��: 
 1.मानव�न�म�त पदाथ� 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_s 

 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31299379971838 

 77121369 

 2.�ॅ��क आ�ण पया�वरण 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_s 

 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187020703 

 580161309 

 3.काचेचा पया�वरणावर होणारा प�रणाम 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_s 

 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31301870212392 

 55041197 

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद महारा�, पुणे ३०  53 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3129937997183877121369
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3129937997183877121369
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3129937997183877121369
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187020703580161309
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187020703580161309
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187020703580161309
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187021239255041197
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187021239255041197
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130187021239255041197


 कृ�तप��का : 20 
 समजून घेऊया  :  पेशीची अंगके व प�रवहन 
 संदभ�  : इय�ा 8 वी, �करण 10 पेशी व पेशी अंगके 
 �मता �वधाने : 
 1. वन�ती व �ाणी पेशी यांची संरचनेचे �नरी�ण क�न व काय� समजून घेतात. 
 2. पेशीत पदाथा�चा �वास कसा होतो याबाबत �योगां�ा आधारे पडताळणी करतात. 
 3. पेशीमधील �व�वध ���या �� करतात. 

 पेश�चे भाग  – पेशी�भ��का, �द�पटल, पेशी�� 
 1.  पे�श�भ��का  -  पेशी�भ��का  �णजे  पेशीपटलाभोवती  असणारे  मजबूत  व  लव�चक  आवरण.  �ाणीपेशीला 
 पेशी�भ��का  नसते.  पेशीला  आधार  देणे,  पेशीत  जाणा�ा  अ�त�र�  पा�ाला  अडवून  पेशीचे  र�ण  करण े  ही 
 पेशी�भ��केची काय� आहेत. 

 2.  �द�पटल/पेशीपटल  -  हे  पेशीभोवती  असणारे  पातळ,  नाजूक  व  लव�चक  आवरण  असून  पेशीतील  घटकांना  बा� 
 पया�वरणापासून वेगळे ठेवते. 

 3.  पेशी��  :  ���पटल  व  क� �क  यांमधील  तरल  पदाथा�ला  पेशी��  �णतात.  �ात  अनेक  पेशीअंगके  �वखुरलेली 
 असतात. पेशीत रासाय�नक अ�भ��या घडून ये�ासाठी पेशी�� हे मा�म आहे. 

 4. पेशीमधील अंगके  – क� �क, तंतुक�णका, आंत���जा�लका,  �र��का, गॉ�ी�प� ड, ह�रतलवक अशी अंगके असतात. 

 पेशीची ऊजा� वाप�न चालणा�ा ��या 
 1. पेशीय भ�ण - बाहेरील पया�वरणातून अ� व इतर पदाथ� �गळंकृत करणे. 
 2. पेशी उ�ज�न - टाकाऊ पदाथ� पेशीबाहेर टाकणे. 
 पेशीची ऊजा� न वापरता चालणा�ा ��या 

 1. �वसरण :  O2, CO2 सारखे लहान रेणू पेशीम�े घेणे/पेशीबाहेर  जाणे. 
 2.  परासरण  :  जा�  पाणी  असले�ा  भागाकडून  कमी  पाणी  असले�ा  भागाकडे  �नवड�म  पारपटलातून  होणारा 
 पा�ाचा �वास �णजे परासरण. ही भौ�तक ��या  असून ती घड�ा�ा 3 वेगवेग�ा श�ता असतात. 
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 अ�तपरासारी         समपरासारी           अवपरासारी 

 1.  अ�त  परासारी  �ावण  :  पेशीतील  पा�ाचे  �माण  जा�  व  पेशीभोवताल�ा  मा�मातील  पा�ाचे  �माण  कमी 
 अस�ाने पेशीतून पाणी बाहेर पडते. 

 2.  समपरासारी  �ावण  :  पेशीभोवती  असलेले  मा�म  व  पेशी  या  दो��तील  पा�ाचे  �माण  सारखे  असते.  �ामुळे 

 पाणी आत वा बाहेर जात नाही. 

 3.  अवपरासारी  �ावण  :  पेशीतील  पा�ाचे  �माण  कमी  व  सभोवताल�ा  मा�मातील  पा�ाचे  �माण  जा� 

 अस�ाने पाणी पेशीत �शरते. 

 सराव क�या  : 

 �.1 खालील आकृती कोण�ा वन�ती पेशीची आहे क� �ाणी पेशीची �त�ा भागांची नावे �ा. 

 �.2  ‘हे  क�न  पहा’  या  बेदा�ां�ा  �योगात  बेदाणे  पा�ात  टाकले  असता  कोण�ा  �कारचे  परासरण  होते  सकारण 

 �लहा. 

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

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

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

 �.3 जो�ा जुळवा. 

 अ गट  ब गट 

 1.   पेशी�भ��का,  अ. �नवड�म पारपटल 

 2.   �द�पटल  ब.पेशीतील �चकट व तरल पदाथ� 

 3.   पेशी��  क. पेशीला आधार देते. 
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 �. 4 खालील ��ांची उ�रे �लहा. 

 1. �ासो�वास करताना फु�ुसांत होणारी वायूंची अदलाबदल या ��येमागील त� कोणते ते �लहा. 

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

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 पेशीचे भाग 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3 
 130187002944307201747 
 पेशीची उजा� वाप�न चालणा�ा ��या 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3 
 130187003061452801821 
 पेशी व पेशी अंगके 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3 
 131227148440944641686 
 पेशी व पेशी अंगके काय� 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3 
 131227139671982081795 
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3130187002944307201747
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3130187002944307201747
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3130187003061452801821
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3130187003061452801821
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3131227148440944641686
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3131227148440944641686
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3131227139671982081795
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3131227139671982081795


 कृ�तप��का : 21 
 समजून घेऊया  :  ता�ांचे गुणधम�, ता�ांची �न�म�ती,  ता�ांचे �ैय�, ता�ांची उ�ांती, ता�ांची अं�तम अव�ा 

 संदभ�  :  इय�ा आठवी, �करण 19 ता�ांची जीवनया�ा 

 �मता �वधाने :  �व�ाची �न�म�ती व अवकाश तं��ानातील  मानवाची �गती �� करतात. 

 ल�ात घेऊया : 
 आपली  सूय�माला  एका  दी�घ� केत  सामावलेली  आहे.  दी�घ� केम� े  अ�ावधी  तारे,  �ां�ा  �हमा�लका  व 

 आंतरतारक�य मेघांचा समूह असतो. हे �व� अनेक दी�घ�कांचे �मळून बनलेले आहे. 

 दु�ब�णीतून केले�ा �नरी�णांचा अ�ास क�न खगोलशा�� �व�ाब�ल सखोल मा�हती �मळवतात. 

 ता�ांचे  गुणधम�  :  सामा�  तारा  आहे.  वायुंचा  �चंड  गोल.  सूया��ा  व�ुमाना�ा  72%  भाग  हाय�ोजन  आहे,  26% 

 भाग हे�लयम आहे उरलेले 2% व�ुमान हे�लयमपे�ा अ�धक अणु�मांक असले�ा मूल��ां�ा अणूं�ा �पात आहे. 

 सूया�चे  गुणधम�  :  सूया�चे  व�ुमान  पृ�ी�ा  व�ुमाना�ा  सुमारे  3.3  ल�  पट  आहे  आ�ण  ���ा  पृ�ी�ा  ���े�ा 

 100 पट आहे. 

 ता�ांची  �न�म�ती  :  एखा�ा  �व�ोभामुळे  आंतरतारक�य  मेघ  आकंु�चत  होतात.  या  आकंुचनामुळे  �ांची  घनता  वाढत  जाते 

 व  तसेच  �ांचे  तापमानही  वाढू  लागते  व  �ामधून  एक  त�  वायूचा  गोल  तयार  होतो.�ा�ा  क� �ातील  तापमान  व  घनता 

 पुरेसे  वाढ�ावर  अणुऊजा�  �न�म�ती  सु�  होते.  या  ऊजा�  �न�म�तीमुळे  हा  वायूचा  गोल  �यं�का�शत  होतो  �णजेच  या 

 ���येतून एक तारा �नमा�ण होतो �क� वा एका ता�ाचा ज� होतो. 

 ता�ांचे  �ैय�  :  ता�ांतील  वायू�ा  कणांमधील  गु��ीय  बल  हे  कणांना  एक�  ठेव�ाचे  काय�  करत  असते.  हे  गु��ीय 

 बल व �ा�व�� काय�रत असलेला ता�ातील त� वायूचा दाब या दो�ीत संतुलन अस�ास तारा ��र असतो. 
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 ता�ांची  उ�ांती  :  काळा�माणे  ता�ा�ा  गुणधमा�त  बदल  होऊन  �ाचे  वेगवेग�ा  अव�ांत  �पांतर  हो�ाची  ���या. 

 ता�ां�ा उ�ांतीचे कारण �ां�ा क� �ातील इंधन जळणे व �ाचे प�रणाम कमी होणे हे आहे. 

 ता�ांची अं�तम अव�ा : 

 ता�ांमधील  होणारी  ऊजा�  �न�म�ती  बंद  झा�ामुळे  तापमान  कमी  होत  जाते  व  वायूचा  दाब  कमी  होतो  �ामुळे 

 आकंु�चत  होऊन  �ाची  घनता  वाढत  जाते.वायूची  घनता  खूप  अ�धक  झा�ावर  तापमानावर  अवलंबून  नसणारे  दाब 

 �नमा�ण  होतात.  ऊजा�  �न�म�ती  संपूण�पणे  थांब�ानंतरही  व  तापमान  कमी  झा�ावरही  हे  दाब  ��र  राहतात.  �ामुळे 

 ता�ाचे �ैय� कायम राहते व ती ता�ाची अं�तम अव�ा ठरते. 

 सराव क�या : 
 �� न 1. �रका� या जागी यो� य श� द �लहा. 

 1.  आपली सूय�माला ही ------------------ म�े सामावली आहे . 

 2.  आपली दी�घ�का ------------------- आकाराची आहे. 

 3.  ता�ा�ा वायू�ा कणांमधील --------------- हे बल कणांना एक� ठेव�ाचे काय� करते. 

 �� न 2. ता�ां�ा उ�ांती�ा ट��ांचा यो� �म लावा. 

 1)  ता�ांचे वायूचे आवरण दूर होते        2) आतील भाग आंकु�चत होतो 

 3) �सरण होते.                               4) ता�ांचा �व�ोट होतो. 

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

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

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

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

 �� न 3. ता�ां�ा �न�म�ती�ा ट��ांचा यो� �म लावा. 

 1) तापमान व घनता वाढते               2) अणुऊजा� �न�म�ती सु� होते. 

 3) वायूचा गोल �यं�का�शत होतो. 4) त� वायूचा गोल तयार होतो. 

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

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

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

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

 प�रणाम  �लहा  :  सूय�  नाहीसा  झाला  तर  -------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------. 
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 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 ता�ांची जीवनया�ा 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3 

 1260467144946483211 

 ता�ांचे गुणधम� 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3 

 130187022312816641207 

 ता�ांची �न�म�ती 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3 

 130187022420705281208 

 ता�ांचे �ैय� 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3 

 130187022558248961765 

 *  *  * 
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_31260467144946483211
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_31260467144946483211
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3130187022312816641207
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3130187022312816641207
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3130187022420705281208
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3130187022420705281208
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3130187022558248961765
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259982560801587222661?contentId=do_3130187022558248961765

